
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної 
програми Вінницької обласної Ради на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 11 частини 6, 
частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, 
наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „ Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”, на підставі рішення 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року № 221 „Про обласний бюджет на 2017 рік”, 
23 сесії обласної Ради 7 скликання від 18 липня 2017 року №436 «Про 
внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року №221 “Про обласний бюджет на 2017 рік”, 25 сесії обласної Ради 
7 скликання від 12 жовтня 2017 року №498 “Про внесення змін до рішення 13 
сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №221 “Про обласний 
бюджет на 2017 рік”.

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Вінницької 
обласної Ради на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів-0113400 „ Інші видатки на соціальний захист 
населення”.

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради ( Цокур Л.П.) подати паспорт на затвердження до Департаменту фінансів 
облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Хміля І.В.

Заступник голови 
обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядженням Вінницької обласної Ради
ВІД <2З', /¥  №  £ 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації
від №

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000_______________ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_____________ Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113400 1090 Інші заходи на соціальний захист населення

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  7000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
7000,0 тис. гривень та спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ 
Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів, від 02. грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та



кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового метод», від 27.07.2011р. № 945 «Про примірний перелік 
результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу між бюджетних трансфертів», рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 
„Про обласний бюджет на 2017рік”, рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання від 18 липня 2017 року №436 «Про 
внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №221 “Про обласний бюджет на
2017 рік”, 25 сесії обласної Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 року №498 “Про внесення змін до рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №221 “Про обласний бюджет на 2017 рік”

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

ії ' ї

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КЛКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
і'тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7

0113400 1090 Програма : Інші заходи на соціальний захист населення

Завдання.
Надання адресної підтримки незахищеним верствам 
населення

7000,0 0 7000,0

Усього 7000,0 0 7000,0



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. Г]рн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Програма : Інші заходи на соціальний захист населення
„Комплексна цільова програма соціального захисту населення 
Вінницької області на 2016-2018 роки” 0113400 7000,0 0 7000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0113400 Інші заходи на соцішіьний захист населення

Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення
1 затрат

Кількість коштів виділених на 
надання адресної допомоги 
незахишеним верствам населення

Тис.грн Кошторис 7000,0

продукту
Кількість отримувачів адресної 
допомоги одиниць...

Од. Електронна реєстрація 7000

ефективності
Середній розмір витрат на одного 
отримувача адресної допомоги

Тис.грн Розрахунково 
(співвідношення загальної 
суми за кошторисом до 
кількості осі, які потребують 
допомоги)

1,0

якості
Динаміка отримувачів адресної 
допомоги в порівнянні 3 
попереднім роком

% Електронна реєстрація 187,94
>



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 І

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету

■■ >

Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2 ■■

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови обласної Ради _____________  М.В.КРЕМЕНЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів _____  М.А.КОПАЧЕВСЫШЙ
(підпис) (ініціали та прізвище)


