
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

УЛ. № 35~9

Про затвердження паспорту бюджетної програми 
Вінницької обласної Ради на 2022 рік у новій редакції

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
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» (зі змінами), 
рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 288 
«Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами), наказу 
Начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 2888 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Вінницької обласної Ради 
на 2022 рік у новій редакції за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління» (додається).

2. Контроль за виконанням ц ^ г о  розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів УкраГни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 фудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника

копггів місцевого б ю д ж ету )

28.12.2022 р .№ 359

Паспорт
бюджетної Програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Вінницька обласна Рада 00022438
(код програм ної класиф ікації видатків т а  (найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету) (к о д  за  ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бю джету)

2 . 0110000 Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 00022438
(код П рограмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) ( к о д  за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бю джету)

3 . 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 02100000000
„  .  . . .  -  (код Ф ункціональної (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та  ( к о д  бю джету)

(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків та  класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бю джету) к р е д і^ в а н н я  бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -15915994 гривень , у тому числі загального фонду -  14915994 гривень та спеціального фонду -  
1000000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «П ро 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 27 липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для м ісцевих 
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), рішення 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», наказ Начальника обласної військової 
адміністрації від 18 травня 2022 року №386 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1414 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Начальника обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року №2510 "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2022 рік", наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2022 року №2749 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік", наказ Н ачальника 
обласної військової адміністрації від 21 фудня 2022 року №2888 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№

з/п
Ціль 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. Мета бюджетної 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 бюджетної програми
№
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
1 Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування 13 823 504 1 000 000 14 823 504
2 Розвиток міжрегіональної співпраці 240 000 0 2 4 0  000

4
Погашення кредиторської заборгованності, зареєстрованної в органах Казначейства станом на 01 
січня 2022 року 852 490 0 852 490

Усього 14 915 994 1 000 000 15 9 1 5  994

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

№
з/п

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІ1ИНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 
2018 - 2025 роки

14 675 994 1 000 000 15 675  994

2 Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 -  2027 240 000 0 2 4 0  000
Усього 14 915 994 1 000 000 15 91 5  994

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7



I затрат
Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності 
обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення 
інформаційних повідомлень та оголошень.

грн. Кошторис 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00

Обсяг видатків,що спрямовується на участь керівництва та 
депутатів обласної Ради у заходах,проведення 
семінарів,конференцій,круглих столів,координаційної ради з 
питань місцевого самоврядування та інших заходів.

грн. 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').

грн. Кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00

Обсяг видатків.що спрямовуються на нагородження 
відзнаками обласного рівня. грн. Кошторис 1 65! 000,00 0,00 1 651 000,00

Обсяг видатків, шо спрямовуються на фінансову підтримку. грн. Кошторис 2 505 000,00 795 000,00 3 300 000,00

Обсяг видатків, що сіфямовується на впровадження системи 
електронного документообігу. грн. 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".

фН. Кошторис 295 000,00 205 000,00 500 000,00

Обсяг видатків,що спрямовується на захист інформації 
програмного комплексу системи голосування "Рада-В". фН. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

Обсяг видатків, що спрямовується на захист інтересів 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,селищ, 
міст області в судових органах та інші видатки.

фН. Кошторис, звіт 80 000,00 0,00 80 000,00

Обсяг видатків на розробку та написання офіційного веб- 
сайту Вінницької обласної Ради. фН. 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.

фН. 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. фН. Копггорис, звіт 250 000,00 0,00 250 000,00
Обсяг видатків, що спрямов. на проведення семінарів, 
конфер., круглих столів, конкурсів, урочистих заходів свят, 
днів сіл, селищ та міст у територіальних громадах, 
Координаційної ради з питань місцевого 
самоврялування.інших заходів та досліджень.

ф н . Кошторис 2 787 040,00 0,00 2 787 040,00

Обсяг видатків, що спрямовується на виплату стипендій 
ветеранам спорту,тренерам,кращим спортсменам,грошових 
винагород за високі досягнення у спорті,премій до Дня 
молоді та премій імені С.Руданського; М.Коцюбинського; 
М.Леонтовича.

фН. Кошторис, звіт 395 464,00 0,00 395 464,00



Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних 
делегацій 3 метою налагодження співпраці з  регіонами країн
СВІТУ.

грн. Кошторис 240 000,00 0,00 240 000,00

2 продукту
1 2 3 4 5 6 7

Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності 
обласної Ради та її  депутатів та розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень.

од. Журнал реєстрації 12,00 0,00 12,00

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

од.
Журнал реєстрації 
розпоряджень та 
проведення заходів

15,00 0,00 15,00

Кількість друкованої продукції (Закони України,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 організашй, яким надається фінансова підтримка. од. Звіт 2,00 2,00 4,00
Кількість укладених договорів на впровадження системи 
електронного документообігу. од. Журнал реєстрації 1,00 0,00 1,00
Кількість придбаних матеріально- технічних засобів для 
впровадження системи еоектронного документообігу та 
програмного забезпечення поіменного голосування системи 
"Рада-В".

од. Звіт 10,00 2,00 12,00

Кількість укладених договорів на захист інформації 
програмного комплексу системи голосування "Рада-В". од. Звіт 1,00 0,00 1,00

Кількість заходів з проведення семінарів, конференцій, 
круглих столів,конкурсів, урочистих заходів до державних та 
професійних свят,днів сіл,селшп,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,що спрямовуються на захист 
інтересів об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл.селиш.міст області в судових органах та інші видатки.

од. Журнал реєстрації 10,00 0,00 10,00

Кількість одержувачів стипендій ветеранам 
спорту,тренерам,кращим спортсменам,грошових винагород 
за високі досягнення у спорті,премій до Дня молоді та 
премій імені С.Руданського; М.Коцюбинського; 
М.Леонтовича.

осіб Звіт 14,00 0,00 14,00

Кількість укладених договорів на розробку 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 робіт. 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 еф ективності

Середній обсяг витрат на виконання одного договору з 
висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та 
розмішення інформаційних повідомлень та оголошень.

грн. Звіт 213 333,00 0,00 213 333,00

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

грн. Звіт 20 000,00 0,00 20 000,00

Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції 
(Закони України,Рішення сесій обласної Ради,інформаційні 
та методичні посібники).

грн. Звіт 100,00 0,00 100,00

Середній обсяг витрат на одного нагородженого відзаками 
обласного рівня. грн. Звіт 1 219,00 0,00 1 219,00
Середній обсяг витрат, що спрямовується на фінансову 
підтримку однієї організації. грн. Звіт 1 252 500,00 397 500,00 1 650 000,00

Середній обсяг витрат на виконання одного договору для 
впровадження системи електронного документообігу. грн. Звіт 500 000,00 0,00 500 000,00

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

грн. Звіт 29 500,00 102 500,00 132 000,00

Середній обсяг видатків, шо спрямовується на захист 
інформації програмного комплексу системи голосування 
"Рада-В".

грн. Звіт 50 000,00 0,00 50 000,00

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

грн. Звіт 174 190,00 0,00 174 190,00

Середній обсяг витратв, що спрямовується на захист 
інтересів об’єктів спільної власності територіальних громад 
сілхелиш. міст області.

грн. Звіт 8 000,00 0,00 8 000,00

Середній обсяг витрат на одного одержувача стипендій 
ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових 
винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня 
молоді та премій імені С.Руданського; М.Коцюбинського; 
М.Леонтовича.

грн. Звіт 28247,00 0,00 28247,00



Середній обсяг витрат на виконання одного договору з 
розробки та написання офіційного веб-сайту Вінницької 
обласної Ради.

грн. Звіт 1 000 000,00 0,00 ! 000 000,00

Середній обсяг коштів,що спрямовується на проведення 
обласного конкурсу, екскурсійного маршруту та конкурсу з 
жуоналістських ообіт.

грн. Звіт 103 846,00 0,00 103 846,00

Середній обсяг коштів, що спрямовується на популяризацію 
національних видів спорту та здорового способу життя.

грн. Звіт 50 000,00 0,00 50 000,00

Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей 
іноземних делегацій.

грн. Звіт 40 000,00 0,00 40 000,00

4 якості
Частка виконаних договорів,що спрямовувались на 
висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та 
оозмішення інЛоомапійних повідомлень та оголошень.

відс. Кошторис, звіт 100,00 0,00 100,00

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

відс. Кошторис, звіт 100,00 0,00 100,00

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 електронного документообігу. відс. Кошторис, звіт 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення обласної Ради матерільно - 
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, 
селищ та міст у територіальних громадах,Координаційної 
ради 3 питань місцевого самоврядування та інших заходів до 
запланованих.

відс. Кошторис, звіт 100,00 0,00 100,00



Частка виконаних договорів,що спрямовуються на захист 
інтересів об’єктів спвльної 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 
спорту,тренерам,кращим спортсменам,грошових винагород 
за високі досягнення у спорті,премій до Дня молоді та 
премій імені С.Руданського; М.Коцюбинського; 
М.Леонтовича до запланованих.

відс. Звіт 100,00 0,00 100,00

Частка виконаних договорів з розробки та написання веб- 
сайіу Вінницької обласної Ради.

відс. Звіт 100,00 0,00 100,00

Відсоток забезпечення учасників,шо прийняли участь у 
конкурсах, екскурсійних маршрутах та конкурсах з 
жуоналістських ообіт.

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

Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій 
до запланованих. відс. Кошторис, звіт 100,00 0,00 100,00

Рівень погашення кредиторської заборгованності, 
зареєстрованної в органах Казначейства станом на 01 січня 
2022 року

відс. Звіт 100,00 0,00 100,00

Голова обласної Ради

ПОГОДЖЕНО;
Департамент фінансів облдержадміністраіщ 

Директор департаменту фінансів

М.П. л

в.п. соколовий

М.А. КОПАЧЕВСЬКИИ
(ікіш алн/ініціал, п р Ь їиш е)


