
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 *

/  U l t i m i /
, (йайм&кування головного розпорядника

Wct&SlWf Уа&І/
коштів місцевого бюджету)

І ?  ctUCtJ я£}Л£} № Ms

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

0110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИМ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(найменування відповідального виконавця)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7693 0490
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 
(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

02100000000 
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4900000 гривень, у тому числі загального фонду 4900000 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 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 Розвиток громадянського суспільства.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно- 
значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг 

громадянам та бюджетним установам області.



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення стабільного та безперебійного надання 

обласними комунальними підприємствами суспільно- 
значимих послуг громадянам та бюджетним установам 
області.

4900000 0 4900000

Усього 4900000 0 4900000

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 економічного і соціального розвитку 

Вінницькій області на 2020 рік.
4900000 0 4900000

Усього 4900000 0 4900000

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 Завдання 1

Обсяг відшкодування одного 
кілометра пробігу легкового 
автомобіля
затрат
Обсяг видатків грн. Кошторис 3038000 3038000
продукту
Річний пробіг км Звіт 392000 392000



г

ефективності
Обсяг відшкодування вартості 
одного кілометра пробігу автопарку

грн/км Розрахунково 7,75 7,75

2 Завдання 2
Обсяг відшкодування однієї години 
користування (експлуатації) 
автопарку
затрат
Обсяг видатків грн кошторис 1862000 1862000
продукту
Річний обсяг годин користування 
авто

год звіт 29983,9 29983,9

ефективності
Вартість однієї години 
користування авто

Грн./год Розрахунково 62,10 62,10

Г олова обласної Ради 

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

ЗКй$йникДиректора департаменту 
і^неір облдержадміністрації

ІДатк-^тод|ікен^я с1%
% к Ч*--"'

(підпис)
А.Д.ОЛІИНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


