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Про затвердження паспортів бюджетних програм  
Вінницької обласної Ради на 2022 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказу М іністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року №  288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 
2022 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вінницької обласної Ради на 
2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної Ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад»;

- 0110180 «Інш а діяльність у сфері державного управління»;

- 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»;

- 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Ткача А.О./]

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

_  кош тів місцевого бю дж ету)

П асп ор т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Вінницька обласна Рада 00022438
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджезу)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (к о д  за О Д РП О У )

2. 0110000 Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 00022438
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (к о д  за Є Д Р П О У )

3. 0110180 0 1 01 33  Інша діяльність у сфері державного управління 02 100000000
(код Програмної класифікації видатків та (кол 'функціональної (найменування бюджетно) програми згідно з Типовою  програмною класиф ікац ію  видатків та (к о д  бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) (К0Д 1 " " Ои0' " Р °П » м н о ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

4. О б сяг  ою д ж етн и х  призначень/бю джетних асигнувань —21341530 гривень ,  у  то м у  числ і загального ф онду —  20341530 гривень та  спец іального  ф о н д у  1000000
гривень .

5. П ідстави  для виконання б ю д ж етн о ї програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України «Про слмжбу в органах 
місі іе во го с̂ам о вр яду ва и11 я 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 27 липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» . від 20 вересня 2017 року №  793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», 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» (зі змінами). 45 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 24 вересня 2020 року №  978 «Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 - 2027 роки», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2021 року №>288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік».рішення 15 сесії обласної Ради від 24 грудня 2021 року №287 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2022 рік».



■' 6. Цілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/іі

1 Ііль державної політики

1 Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області, створення системи співробітництва з державами та регіонами світу, ефективне використання майна обласної 
комунальної власності.

7. М ета  б ю д ж е тн о ї програми

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області. Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на Європейську 
інтеграцію України.

8. Завдання бю д ж етн о ї програми

№ 
3/II Завдання

1 Забезпечення заходів розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
2 Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.

9. 1 іапрями використання бю д ж етн и х  кош тів

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

і 2 3 4 5
1 Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування 19 249040 1 000 000 20 249 040
2 Розвиток міжрегіональної співпраці 240 000 0 240 000

-1 і Іогашення кредиторської заборгованпості. заресстровапної в органах Казначейства станом на 01 січня 2022 року 852 490 0 852 490

Усього 20 341 530 1 000 000 21 341 530

10. П ерел ік  м ісцевих  / регіональних програм, що ви ко н ую ться  у  склад і б ю д ж етн о ї програми

гривень
Х»
3/11

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСП ІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки 20 101 530 1 000 000 21 101 530

2 1 Ірограма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 - 2027 роки 240 000 0 240 000
Усього 20 341 530 1 000 000 21 341 530



] ]. Результативні показники бюджетної програми
Л1>
'5/1! ] ІО КаЗНИ КИ Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 є» 7
1 з а т р а т

Обсяг видат'ків. що спрямовується на висвітлення діяльності обласної Ради та її 
депутатів вЗМ І. розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. гри. Кошторис 2 560 000.00 0.0( 2 560 000.00

Обсяг вида! ків.що спрямовується па участь керівництва та депутатів обласної Ради у 
заходах, проведення семінар і в. конференцій, круглих столі в. координацій мої ради з питані» 
місцевого самоврядування та інших заходів.

гри. Кошторис 300 000.00 0.00 300 000.00

Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України.Рішення сесій 
обласної ради.інформаційні та методичні посібники). гри. Кошторис 100 000.00 0.00 100 000.00

Обсяг видатків.що спрямовуються на нагородження відзнаками обласного рівня. гри. Кошторис 1 65 1 000.00 0.00 1 651 000.00
Обсяг видатків, іно спрямовуються на фінансову підтримку. гри. Кошторис 2 505 000.00 795 000.00 3 300 000.00
Обсяг видатків, що спрямовується на впровадження системи електронного 
документообігу. гри. Кошторис 500 000.00 0.00 500 000.00

Обсяг видатків, що спрямовується на придбання матеріально- технічних засобів для 
впровадження системи електронного документообігу та програмного забезпечення 
поіменного голосування системи "Рада-В".

гри. Кошторис 295 000.00 205 000.00 500 000.00

Обсяг видатків.що спрямовується на захист інформації програмного комплексу сист еми 
голосування "Рада-В". гри. Кошторис 50 000.00 0.00 50 000.00

Обсяг видатків, що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної власності 
територіальних громад еіл.селищ. міст області в судових органах та інші видатки. гри. Кошторис. З В І '1 80 000.00 0.00 80 000.00

Оосяг видатків па розрооку та написання офіційного веб-сайту Вінницької обласної 
Ради. гри. Кошторис, звіт 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00

Обсяг видатків, що спрямовується на проведення обласних конкурсів, екскурсійних 
маршрутів та конкурсів з журналістських робіт. гри. Кошторис, звіт 1 350 000.00 0.00 1 350 000.00

Обсяг видатків.що спрямовується на популяризацію національних видів спорту та 
здорового способу життя. гри. Кош торис, звіт 250 000.00 0.00 250 000.00

Обсяг вида тків, шо спрямов. на проведення семінарів, конфер.. круглих столів, 
конкурсів, урочистих заходів свя т, днів сіл. селищ та міст у територіальних громадах. 
Координаційної ради з питань місцевого самоврядуванпя.інших заходів та досліджень.

гри. Кошторис 2 787 040.00 0.00 2 787 040.00

Оосяг видатків, що спрямовує ться п;і виплату стипендій ветеранам 
споргуд реперам.кращим спортсменам.грошових винагород за високі досягнення \ 
спорті.премій до Дня молоді та премій імені С.Руданеького: М.Коцюбинського: 
М.Леонтовича.

гри. Кошторис, звіт 5 82! 000.00 0.00 5 82 і 000.00

Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою 
налагодження співпраці з регіонами країн світу. гри. Кошторис 240 000.00 0.00 240 000.00



2 продукту
-і 2 3 А 5 6 7

Кількість укладених договорів на висві тлення діяльності обласної Ради та її депутатів та 
розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. од. Журнал ре( страції 12.1Н) 0.00 12.00

Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво га депутати обласної
Ради.проведених семінарів, конференцій.круглих столів.Координаційної Ради з питань
місцевого самоврядування тв інших заходів.

од.
Журнал ресстраї іії 
розпоряджень та 
проведе і шя заход і в

15.00 0.00 15.00

Кількість друкованої продукції (Закони У країни.Рішення сесії обласної 
ради.інформаційні та методичні посібники). од. Звіт 1 000.00 0.00 1 000.00

Кількість осіб нагороджених відзнаками обласного рівня. осіб
Журнал реєстрації 
розпоряджень 1 354.00 0.00 1 354.00

Кількість організацій, яким надасться фінансова підтримка. од. Звіт 2.00 2.00 4.00

Кількість укладених договорів на впровадження системи електронного документообігу. од. Журі іал ресстраї тії 1.00 0.00 1.00

Кількість придбаних матеріально-технічних засобів для впровадження системи 
еоектроппого документообіг) та програмного забезпечення поіменного голосування 
системи "Рада-ІЗ".

од. Звіт 10.00 2.00 12.00

Кількість укладених договорів па захист інформації програмного комплексу системи 
голосування "Рада-ІЗ". од. Звіт 1.00 0.00 1.00

Кількість заходів з проведення семінарів, конференцій, круглих столів.конкурсів. 
х ромистих заходів до державних та професійних свя нднів сіл.селиш.та міст у 
територіальних громадах.Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та 
інших заходів.

од.
Журнал реєстрації 
розпоряджень та 
проведення заходів

16.00 0.00 16.00

Кількість укладених договорів.шо спрямовуються па захист інтересів об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл.селищ.міет області в судових органах та інші 
видатки.

од. Журнал реєстрації 10.00 0.00 10.00

Кідькісз і» одержувачів стипендій ветеранам спорту .тренерам.кращим 
спортсменам.грошових винагород за високі досягнення у спорті.премій до Дня молоді 
та премій імені С.Рудапеького: М.Коцюбинського: М.Леонтовича.

осіб Звіт 190.00 0.00 190.00

Кількість укладених договорів на розробка та написання офіційного веб-сайту 
Вінницької обласної Ради. од. Журнал реєстрації 1.00 0.00 1.00

Кількість проведених обласних конкурсів, екскурсійних маршрутів та конкурсів з 
журналістських робі т. од. Журнал реєстрації 13.00 0.00 13.00

Кількість проведених заходів з популяризації національних видів спорту та здорового 
способу життя. од. Журнал реєстрації 5.00 0.00 5.00

Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з 
регіонами країн світу. од. План заходів 6.00 0.00 6.00



3 ефективності
1 2 3 4 5 6 7

Середній обсяг витрат на вп!<онапня одного договору■ з висвітлення діяльност і 
обласної ради та ї ї  депута тів за розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. гри. Звіз 213 333.00 0.00 2 13 333.00

Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь 
керівництво та депутати обласної Ради.проведених семінарів, конференцій.круглих 
столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів.

гри. Звіз 20 000.00 0.00 20 000.00

Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони У країни.Рішення сесій 
обласної Ради.інформаційні та методичні посібники). гри. Звіз 100.00 0.00 100.00

Середній обсяг витрат на одного нагородженого відліками обласного рівня. гри. Звіт 1 219.00 0.00 1 219.00

Середній обсяг в т  рат, що спрямовується на фінансовх підтримку однієї організації. грп. Звіт 1 252 500.00 397 500.00 1 650 000.00
Середній обсяг витрат на виконання одного договору для впровадження системи 
електронного документообіг}'. гри. Звіт 500 000.00 0.00 500 000.00

Середні витрати на придбання однієї одиниці матеріально-технічних засобів для 
впровадження сис теми електроннго документообігу та програмного забезпечення 
поіменного голосування системи "Рада- В".

грн. Звіт 29 500.00 102 500.00 132 000.00

Середній обсяг видатків, що спрямовується на захист інформації програмного 
комплексу системи голосування "Рада-В". гри. Звіз 50 000.00 0.00 50 000.00

Середній обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, круглих столів, 
конкурсів.урочистих заходів до державних свят.дпів сіл.селиш та міст у територіальних 
громадах.Координаційної ради в питань місцевого самоврядування та інших заходів.

грп. Звіт 174 190.00 0.00 174 190.00

Середній обсяг ві-прагв. що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл.селищ, міст област і. грн. Звіз <3 000.00 ().()() 8 000.00

Середній обсяг втрат на одного одержувача стипендій ветеранам спорту, тренерам, 
кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня 
молоді та премій імені С.Руданеького: М.Коцюбинського: МЛеоптовича.

грп. Звіт 30 636.00 0.00 30 6.36.00

Середній обсяг витрат на виконання одного договору з розробки та написання 
офіційного ізеб-сайг\ Вінницької обласної Ради. грн. Звіз 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00

Середній обсяг коштів.що спрямовується па проведення обласного конкурсу, 
екскурсійного маршрут} та конкурсу з журналіст ських робіт. грн. Звіз 103 846.00 0.00 103 846.00

Середній обсяі коштів, то  спрямовується па популяризацію національних видів спорт} 
та здорового способу жи ті я. грн. Звіз 50 000.00 0.00 50 000.00

Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей іноземних делегацій. грн. Звіз 40 000.00 0.00
■

40 000.00



--------------------

*4 Я К О С Т І

і 2 3 4 5 6 7

Частка виконаних договорів.шо спрямовувались на висвітлення діяльності обласної 
ради та п депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. ніде. Кош горие. звіт 100.0( ().()( 100.00

Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної 
Ради, семінарів, конференцій.круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування та інших заходів.

в іде. Кошторис, звіт 100.00 0.0( 100.00

Частка придбаної друкованої продукції (Закони України.Рішення сесій обласної 
Ради.інформаційні та методичні посібники). відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток отриманих нагород обласного рівня до запланованих. відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу. відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00
Частка виконаних договорів, що спрямовувались на впровадження системи 
е. і е ктр о ні і о і'о до кум сі ітообі 1 'V. відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток забезпечення обласної Ради матерільпо - технічними засобами для 
впровадження системи електронного документообігу та програмного забезпечення 
поіменного голосування системи "Рада-В".

відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток забезпечення захистом інформації програмного комплексу системи 
голосування «Рада-В». відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток проведених семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів, урочистих 
заходів до державних свят, днів сіл. селиш та міст у територіальних 
громадах.Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів до 
запланованих.

відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Частка виконаних договорівлцо спрямовуються на захист інтересів об'єктів енвльної 
власності територіальних громад сіл.селищ, міст області в судових органах та інші 
видатки.

відс. Звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток виплачених стипендій ветеранам сі юрту .тренерам, кращим
спортсменам.грошових винагород за високі досягнення у спорті.премій до Дня молоді
га премій імені С .Руданського: М.Коцюбинського: М.Леоіповича до запланованих.

відс. Звіт 100.00 0.00 100.00

Частка викопаних договорів з розробки та написання всб-сайту Вінницької обласної 
Рази. відс. Звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток забезпечення учаспиків.іио прийняли участь у конкурсах, екскурсійних 
маршрутах та конкурсах з журналістських робі т. відс. Звіт 100.00 0.00 100.00

Відсоток забезпечення заходів з популяризації національних видів спорту та здорового 
способу життя. відс. Звіт 100.00 0.00 100.00



В і, їсоток здійснених ні з і ті ін та зустрічей зночсмнііх делегацій ло запланованих.

Рівень погашення кредиторсько: заборгованноеті. зарегстрованної н органах 
Казначейства станом на 01 січня 2022 року

100.00

100.00

100.00

100.00

ніде. Кошторис, звіт

вілс.

пнішііліі'лишал, прізвище)

М.А. КОПАЧКВСЬКИЙ

Голова обласної Ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

фінансів облдержадміп істрації

в. п. соколовий

(мшщі зи іиіііІііл. г:р: звищс)



ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ М ін істерства  ф інанс ів  України 
26 серпня 2014 р о ку  №  836 
(у р едакц ії н а казу  М ін істерства  ф інансів України 
в ід  29  грудня 2 01 8  року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

09. 02 . місцевого бюджету,

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Вінницька обласна Рада 00022438

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий апарат В інницької обласної Ради

(код за ЄД РП О У)

00022438

оЛ.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113242

(найменування відповідального виконавця

3242 Ю90 Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код за ЄД РП О У) 

02100000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної 

кредитування місцевого бюджету) класифікації видаткш та
кредитування оюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(  код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12000000 гривень , у тому числі загального фонду - 12000000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україн і», Закон України « П р о  служ бу 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 27 липня 201 1 року №945 «Про затвердження гіримірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих 
бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року №  688 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 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» (зі змінами), ріш ення 15 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

І Підвищення якості життя населення, які потребують соціального захисту



Підвищення якості життя населення, які потребують соціального захисту.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п 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. 12 000 000 0 12 000 000

Усього 1 2  0 0 0  0 0 0 0 1 2  0 0 0  0 0 0

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

№
з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області « У С П ІШ Н І С И Л Ь Н І ГР О М А Д И »  на 2018 - 
2025 роки 12 000 000 0 12 000 000

Усього 1 2  0 0 0  0 0 0 0 1 2  0 0 0  0 0 0

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

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кільк ість коштів виділених на надання адресної допомоги 
незахишеним верствам населення грн. Кошторис 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

2 продукту
Кільк ість отримувачів адресної допомоги одиниць од. Реєстр 6 200,00 0,00 6 200,00

3 ефективності

Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги грн.

Розрахунково 
(співвідношення загальної 
суми за кошторисом до 
кількості осіб, які 
потребують допомоги)

1 935,00 0,00 1 935,00



] 2 3 4 5 6 7
4 якості /1Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з 

попереднім роком в іде. В ^ ^ р о н н а  інтеграція 123,00 0,00 123,00

Голова обласної Ради
в.п. С О К О Л О В И Й



З А Т ВЕРД Ж ЕН О
Н аказ М ін істерства  ф інансів  України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у  р едакц ії наказу М ін істерства  ф інансів  У країни 
в ід 29 грудня 2 01 8  року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

місцевого бюджету )

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

о.

0100000 Вінницька обласна Рада 00022438
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0110000 Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 00022438
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110150 0150

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у  разі ї ї  створення), міської, селищної, сільської рад

(код за ЄДРПОУ) 

02100000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредиту ваі 11 ія бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -37356290 гривень , у тому числі загального фонду - 36136790 гривень та спеціального фонду - 
1219500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україн і», Закон України «П р о  служ бу 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 01 жовтня 2010 року №  1 147 «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 м ісцевого 
бюджету», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

Конкурентоздатний регіон інноваційного сталого розвитку та ефективного врядування.



Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

7. Мста бюджетної програми

8. З а в д а н н я  б ю д ж е т н о ї п р о гр ам и

№
з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Н а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  б ю д ж е т н и х  к о ш т ів

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

гривень

Усього
і 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування обласної ради та ї ї  виконавчого апарату 35 614 124 0 35 614 124
2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0 1 219500 1 219 500

5 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2022 
року 522 666 0 522 666

Усього 36 136 790 1 219 500 37 356 290
10. П е { )е л ік  м іс ц е в и х  / р е г іо н а л ьн и х  п р о гр ам , щ о  в и к о н у ю т ь с я  у  с к л а д і б ю д ж е т н о ї п р о гр ам и

гривень
№
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Р е з у л ь т а т и в н і п о к а зн и к и  б ю д ж е т н о ї п ро гр ам и

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
І 2 3 4 5 б 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 95,00 0,00 95,00
2 продукту

кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів од. Електронна реєстрація 1 425,00 ~  0,00 1 425,00
кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, 
заяв, скарг од. Електронна реєстрація 4 940,00 0,00 4 940,00
кількість надісланих листів, звернень та довідок од. Електронна реєстрація 2 945,00 0,00 2 945,00
Кількість придбаної техніки од. Звіт 0,00 56,00 56,00

3 ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Звіт 380 387,00 о о о 380 387,00



І 2 3 4 5 6 7

кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на 
одного працівника

од. Електронна реєстрація 15,00 0,00 15,00

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

од. Електронна реєстрація 52,00 0,00 52,00

кількість надісланих листів, звернень довідок на одного 
працівника

од. Електронна реєстрація 31,00 0,00 31,00

Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки грн. Кошторис, договір, 
накладна

0,00 21 777,00 21 777,00

4 якості
частка задоволених листів, інформаційних запитів,звернень,заяв, 
скарг у загальній їх кількості

відс. Електронна реєстрація 100,00 0,00 100,00

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

відс. Електронна реєстрація 100,00 0,00 100,00

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в 
органах Казначейства станом на 01 січня 2022 року

відс. ЧІ і 100,00 0,00 100,00

Голова обласної Ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

департаменту фінансів облдержадміністрації

02. ОА. АО А І

IV

ЇД з г и Д
Исраїн*

в.п. соколовий
(ініціали/ініціал, прізвище)

М .А. К О П А Ч Е В С Ь К И И
(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 

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

Ґ )Ґ ?  / 7  / / / ) Л / і  кош™  міс" св0 ' н бюджету )
С у .

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Вінницька обласна Рада 00022438
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за Є Д Р П О У )

2. 0110000 Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 00022438
(код Програмної класифікації видатків іа 

кредитування місцевого бюджету)
(наименування відповідального виконавця) (код за Є Д Р П О У )

3. 0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 02100000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (наименування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджет)') 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. О б сяг  бю д ж етн и х  призначень/бю джетних асигнувань -1650000 гривень , у  т о м у  ч и с л і  загального  фонду -  1650000 гривень та  спец іального  ф онду — п
г р и в е н ь .

5. П ідстави  для виконання бю д ж етн о ї програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве 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 місцевих бюджетів», від 27лииня 2011 року №  945 «Про затвердження Примірного переліку результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з 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» (зі змінами). 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «Про 
обласний бюдже т Вінницької області на 2022 рік».

6. Ц іл і держ авно ї пол ітики , на досягнення яких спрям ована реалізац ія бю д ж е тн о ї програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Сприяння ефективному здійсненню орг анами місцевого самоврядування Вінницької області своїх повноважень.



Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мста бюджетної програми

8. Завдання бю д ж етн о ї програми

№ 
з/ II Завдання

1 Участь у роооч і Української асоціації районних та обласних рад. Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

9. Н апрям и  використання бю д ж етн и х  кош тів

№
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. 1 650 000 0 1 650 000
Усього 1 650 000 0 І 650 000

10. П ерел ік  м ісцевих  / регіональних програм, щ о ви ко н ую ться  у  склад і б ю д ж е тн о ї програми

Лї?
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСП ІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 
роки 1 650 000 0 1 650 000

Усього 1 650 000 0 І 650 000

11. Резул ьтати вн і показники  б ю д ж етн о ї програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5 6 7
1 затрат



Обсяг видатків, що спрямовується на сплату членських внесків гри. Кошторис І 650 000.00 0,00 1 650 000.00
2 продукту

Кількість організацій в яких набуто членство од. Договір 2.00 0.00 2.00
3 ефективності

Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску гри. Звіт 825 000.00 0.00 825 000,00
4 якості /

Рівень сплати членських внесків відс. Кошторис, звіт 100.00 0.00 100.00

Голова обласної Ради
В.П. СОКОЛОВИЙ

(ііііці;ілі(/ініиі:і.і. прі «вище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

фінансів облдержадміністрації

02. ОА-АО АЛ,
М.А. КОП АЧЕВСЬКИИ

!  к/ (/
г П /



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
1у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

/ у  _ коштів місцевою бюджету )
- £  < v .  у ґ -ґ #

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Вінницька обласна Рада 00022438

2 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради

(код та ЄДРПОУ)

00022438

5 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117693 7693

(найменування відповідального виконавця)

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код за ЄДРПОУ) 

02100000000
(код Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцевою бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевої о бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. О бсяг  бю д ж етн и х  призначень/бю дж етних асигнувань -41838589 гривень , у  то м у  числ і загального  фонду -  36633089 гривень та  спец іального  ф о н д у  -  
5205500 гривень .

5. П ідстави  для виконання б ю д ж етн о ї програми
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 метолу 
складання та виконання місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «І іро затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», від 27 
липня 2011 року №945 «1 Іро 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 «1 Іро І Ірограму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області па 2018-2022 роки» 
(зі змінами). 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 «І Іро обласний бюджет Вінницької області па 2022 рік».

6. Ц іл і д ер ж авн о ї пол ітики , на досягнення яких спрям ована реалізац ія бю д ж е тн о ї програми

№>
з/п 1 (іль державної політики

1 Розвиток громадянського суспільства, місцевого самоврядування у Вінницькій області, підвищення ефективності роботи місцевих рад усіх рівнів.



7. Мета бюджетної програми

1. Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах проведення реформи з децентралізації, створення умов для активізації процесів соціально- 
економічного розвитку територіальних громад Вінницької області.
2. Стабільне та безперебійне надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

8. Завдання б ю д ж е тн о ї програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

2 Забезпечення підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах проведення реформи з децентралізації, створення умов для активізації процесів 
соціально-економічного розвитку територіальних громад Вінницької області.

9. Напрям и  використання бю д ж етн и х  кош тів

гр и в е н ь

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно- 
значимих послуг громадянам та бюджетним установам області. 6 500 089 0 6 500 089

2 Розвиток територіальних іромад 30 133 000 5 205 500 35 338 500
Усього 36 633 089 5 205 500 41 838 589

10. П ерел ік  м ісцевих  / регіональних програм, щ о ви ко н ую ться  у  склад і бю д ж е тн о ї програми

гр и в е н ь

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСП ІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 
роки ЗО 133 000 5 205 500 35 338 500

2 Програма економічного і соціального розвитку Вінницькій області на 2022 рік. 6 500 089 0 6 500 089
Усього 36 633 089 5 205 500 41 838 589

11. Резул ьтати вн і показники бю д ж етн о ї програми

№

з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків.що спрямовується на відшкодування вартості 
одного кілометра пробігу автопарку гри. Кошторис 4 220 970.00 0 .0 0 4 220 970.00

і 2 3 4 5 6 7



1 ' Обсяг видатків.що спрямовуються на відшкодування однієї години 
користування (експлуатації) автопарку гри. Кошторис 2 279 119.00 0.00 2 279 119.00

Обсяг видатків на проведення конкурсів гри. Кошторис 29 983 000.00 5 205 500.00 35 188 500.00
Обсяг видатків на замовлення експертних послуг з проведення 
інформаційгих кампаній з актуальних питань області грн. Кошторис 150 000.00 0.00 150 000,00

2 продукту
Річний пробіг км. Звіт 389 748.00 0,00 389 748,00
Річний обсяг годин користування авто грн. Звіт 21 209,00 0.00 21 209,00
Кількість територіальних громад, що прийняли участь у конкурсах од. Звіт 80.00 80,00 160,00
Кількість укладених договорів од. Звіт 1.00 0,00 1,00

3 ефективності
Вартість одного кілометра пробігу автопарку грн. Розрахунково 10,83 0,00 10,83
Вартість однієї години користування авто грн. Розрахунково 107,46 0,00 107,46
Середній обсяг витрат на одного учасника гри. Грн. 374 787,00 65 069,00 439 856.00
Середній обсяг витрат на виконання одного договору грн. Грн. 150 000,00 0.00 150 000,00

4 якості
‘ \  ,

Відсоток забезпечення учасників.що прийняли участь у конкурсах 
фінансуванням в іде. зві7/і // 100.00 0.00 100,00
Частка виконаних договорів відс.

— ц-------
100,00 0,00 100,00

В.I I. СОКОЛОВИМ

ПОГОДЖЕНО:
ДедіууавСКЗбфуіансів облдсржадміністрації

гор деТт^а^иту фінансів облдержадміністрації

(ініціаліі/ініцінл. пріївищс)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИИ
(ініціали/ініціал. прі ївищс)

/


