
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
_________ г?&.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 _____________ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА____________

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 _____________ ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1100000 гривень, у тому числі загального фонду 1100000 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
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від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, від 27 
липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватись х усіх місцевих бюджетів» , рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 „ 
Про обласний бюджет на 2019 рік”, 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року №824 „ Про внесення змін до рішення 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) ”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п І Цілі державної політики

1 Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування Вінницької області своїх повноважень, 
місцевому і регіональному розвитку, узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності 
органів місцевого самоврядування

8.Завдання бюджетної програми
№  з/п З авд ан н я

1 Участь у роботі У країнської асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 У часть у роботі У країнської асоціації районних 
та обласних рад, В інницької обласної асоціації 
органів місцевого самоврядування.

1100000 0 1100000

Усього: 1100000 0 І 0 1100000



з

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4

Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки

1100000 0 1100000

і г  і

Усього 1100000 0 1100000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат

Обсяг видатків, що 
спрямовуються на 
сплату членських 
внесків.

Грн. Кошторис 1100000 0 1100000

продукту

Кількість організацій 
в яких набуто 
членство.

Од. Договір
2 0 2

ефективності

Середній обсяг витрат 
на сплату одного 
членського внеску.

Грн. Звіт 550000 0 550000

якості



Рівень сплати 
членських внесків. % Кошторис, звіт

Голова обласної Ради

ПОГОДЖЕНО:

4

100 100

ї А.Д.ОЛІЙНИК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
У

0100000
(код)

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
_____________ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА_____________

(найменування головного розпорядника)

0110000
(код)

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

3. 0113242
(код)

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9882400 гривень, у тому числі загального фонду 9882400 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
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бюджетів»,від 19 квітня 2017 року №659 про затвердження Типовою переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі, від 27 липня 201 І року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних 
програм для місцевих бюджетів *а видатками, іцо можуть здійснюватись і усіх місцевих бюджетів» , рішення 37 сесія обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року №750 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 
роки», 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 „ Про обласний бюджет на 2019 рік", 38 сесії обласної Ради 7 
скликання від 26 червня 2019 року №824 „ Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 
«І Іро обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) ”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики

І Забезпечення найбільш вразливих та соціально незахищених громадян області, які опинилися у складних
життєвих обставинах грошовою допомогою

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

8.Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких склалися 
( з незалежних від них причин ) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/гі
*..................................  ......

Напрями використання бюджетних 
коштів

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

і 2 3 4 5

1 Підтримка малозабезпечених верств 
населення, які опинилися у складних 
життєвих обставинах

9882400 0 9882400

Усього: 9882400 0 9882400



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

з

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Комплексна цільова програма соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки

9882400 0 9882400

і

Усьогоі і 9882400 0
і

9882400

II. Результативні показники бюджетної програми:

І Іоказник Одиниця
виміру Джере.гю і 11 формації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

...................
6 7

затрат ................. ...... ....... ... ..... .....

і Кількість коштів 
виділених на 
надання адресної 
допомоги 
незахиіценим 
верствам населення

гри.

----- --------------- --- ---- --- --- .

Кошторис 9 88241Н) о

"

9882400

продукту

Кількість 
отримувачів 
адресної допомоги 
одиниць ... Од.

•

! .. і

Положення про порядок 
використання коштів обласного 
бюджету для надання грошової 

допомоги громадянам, 
затвердженого рішенням 18 сесії 

обласної Ради 6 скликання «ід 
08.11.2013р. №585 (зі змінами)

5201 0 5201
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ефективності

Середній розмір 
витрат на одного 
отримувача адресної 
допомоги

Грн.

Розрахунково 
(співвідношення загальної 

суми за кошторисом до 
кількості осіб, які 

потребують допомоги)

1900 0 1900

якості

..........
Динаміка
отримувачів адресної 
допомоги в 
порівнянні 3 
попереднім роком

% Електронна реєстрація 100 0 100

Г олова обласної Ради

К*

П О ГО Д Ж ЕН О :

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
Ції \гуіА\ \|а \ї ї  X І І 1 1  д  І і ^  |1

Дата погодження
/ $ ! /

М. П.

А Л .О Л ІЙ Н И К
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М .А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
№ . 0 ? .  А 0 1 &  №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
0 100000 _____________ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА______________________

(код) (найменування головного розпорядника)

ОІІОООО _____________ ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ_________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

0110 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
(к°д) (КФКВК) ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільських рад

(найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17834500 гривень, у тому числі загального фонду 17472000 гривень та спеціального 
фонду 362500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року «Про обласний бюджет на 
2019 рік», 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”, 38 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року №824 „ Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) ”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення організаційно-правових заходів обласної Ради

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



з

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення належного функціонування обласної Ради 
та її виконавчого апарату

17472000 17472000

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового 
користування

362500 362500

Усього 17472000 362500 17834500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього
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11. Результативні показники бюджетної програми
№  з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 56 56

Продукту

Кількість отриманих листів, 
інформаційних запитів, звернень, заяв, 
скарг

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус

6329 6329

Кількість надісланих листів, звернень та 
довідок

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус

4390 4390

Кількість прийнятих та виданих 
нормативно-правових актів

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус, 

журнал реєстрації

1713 1713

Кількість придбаної техніки Од. Звіт 28 28

ефективності

Кількість виконаних листів, 
інформаційних запитів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус

113,0 113,0

Кількість надісланих листів,звернень 
довідок на одного працівника

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус

78,4 78,4

Кількість прийнятих та виданих 
нормативно-правових актів на одного 
працівника

Од. Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус, 

журнал реєстрації

30,6 30,6

Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

Грн. Звіт 312000 312000

2 Середні витрати на придбання однієї 
одиниці техніки

1 рн. Кошторис, договір, 
накладна

12946 12946



'Чд
Є.

НТ
 
Ф
ІН

,
5

якості

3 Частка задоволених листів, 
інформаційних запитів, звернень, 
заяв,скарг у загальній їх кількості

% Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус, 

журнал реєстрації

100 100

Частка прийнятих та виданих 
нормативно-правових актів у загальній 
кількості розроблених

% Електронна реєстрація у 
програмі Лотус-Нотус, 

журнал реєстрації

100 100

Голова обласної Ради
(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

П О ГО Д Ж ЕН О :

. . .  . . 
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

I |у А л \

Дата погодження 0$. 07. Л О / З

м . п .  / і  і

з І 1 А

М.А.КОПАЧЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)


