
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Лг» 836 
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

5
(найменнайменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
№ <£ ЗО

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)

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(найменування відповідального виконавця)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

0110191
(код Програмної 

кл ас и ф і ка ції в и датк і в 
та кредитування 

місцевого бюджету)

____ 0191
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0160
(код 

Функціональної 
клас иф і ка ції в идаткі в 

та кредитування 
бюджету)

Проведення місцевих виборів 
(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

02100000000 
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень і бюджетних асигнувань 8276198 гривень, у тому числі загального фонду 8276198 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.
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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», Закон України «Про місцеві 
вибори», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», пункт 43 і постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови облдержадміністрації від 14 вересня 2020 року № 580 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», від 19 жовтня 2020 року № 656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України на участь у виборах

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення місцевих виборів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Фінансове забезпечення діяльності Вінницької обласної територіальної виборчої комісії на період проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 4 5
1 Фінансове забезпечення діяльності Вінницької обласної територіальної 

виборчої комісії на період проведення місцевих виборів
8232117 0 8232117

2 Фінансове забезпечення протиепідемічних заходів щодо запобігання 
поширенню СОУГО-19 під час проведення місцевих виборів

44081 0 44081

Усього 8276198 0 8276198



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 о3 4 5
1

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 о
3 4 5 6 7

за т р а т
Обсяг видатків, що спрямовується на 
фінансове забезпечення діяльності 
Вінницької обласної територіальної 
виборчої комісії

Грн. Кошторис 8232117 8232117

Обсяг видатків на здійснення 
протиепідемічних заходів щодо 
запобігання поширенню СОУГО-19

Грн. Кошторис 44081 44081

п р о д у к ту
Кількість виборців Один. Державний реєстр виборців 1215595 1215595
Кількість придбаних засобів захисту для 
запобігання поширенню СОУЮ-19 Один. Розрахунок потреби 

в засобах захисту 3813 3813

е ф е к т и в н о с т і
Розмір витрат в розрахунку на одного 
виборця

Гри. Управлінський облік 6,77 6,77

Середня вартість придбання засобів 
захисту від СОУШ-19

Грн. Розрахунок
11.56 11,56



4

4 Якості X
Р ів е н ь  ф інансового забезпечення 
д іял ьн о ст і В інницької обласної 
тери тор іал ьн о ї виборчої ком ісії

% У правлінський облік 100 100

Голова обласної Ради 

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

З а с та д й Ш О № § к то р а  департам енту 
^адміністрації

10. 10. -ш/

(п ідпис)
А.Д.ОЛІИНИК

. (ініціали/ініціал, прізвище)

І.В .ЗУ Б А Н Ь
(ініціали/ініціал, прізвище)


