
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

№ 4 / іС /іі£ С і(ССїс/^ (" їСс іР(Сс{
^  &  (йайм^нування головного розпорядника 
ІЇшісііиС/.<Сс' /Уі і £іСаСі ' і/ 

коштів місцевого бюджету)
Сс І  іСс{ Л І  А І  № -/X -_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВІННИНЬКА ОБЛАСНА РАДА 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

2 . 0110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИМ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(найменування відповідального виконавця)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

3 . 0117680
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7680 0490
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 
(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

02100000000 
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1150000 гривень, у тому числі загального фонду 1150000 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», накази Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету», від 27 липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних 
програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися в усіх місцевих бюджетів», рішення 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року №515 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки», 
рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

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

№ з/п Ціль 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 Завдання
1 Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Участь у роботі Української асоціації районних та обласних 

рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування.

1150000 0 1150000

Усього 1150000 0 1150000

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
1 Програма розвитку місцевого самоврядування у 

Вінницькій області на 2018-2022 роки
1150000 0 1150000

Усього 1150000 0 1150000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники 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 1150000 0 1150000

продукту
Кількість організацій в яких набуто 
членство. од. Договір 2 0 2



\ї 
ФІ

Нл
/

ефективності
Середній обсяг витрат на сплату 
одного членського внеску. грн. Звіт 575000 0 575000

якості
Рівень сплати членських внесків. % Кошторис, звіт 100 0 100

Голова обласної Ради 

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заеїупшік директора департаменту
5жадміністраціі
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А.Д.ОЛІИНИК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.ЗУБАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


