
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 670 030,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 685 030,00 гривень та

спеціального фонду- 985 000,00 гривень.

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, 

Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року № 280/97-ВР;

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  523   "Про бюджет Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  501   "Програма діяльності Пирятинської міської

ради на 2020 рік";

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  507   "Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році";

рішення  шістдесят сьомої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 року №  147   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят сьомої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 року №  146   "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої  ї сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 року № 149   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої  ї сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 року № 148   "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року №  194   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року №  190   "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки";

рішення  шістдесят шостої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 25.02.2020 року №  99   "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на 2019-2020 роки";

рішення  шістдесят п’ятої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 20.01.2020 року №  51   "Про затвердження Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року №  192   "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 181  "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 року №  230  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

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
Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  ради 

від 15.09.2020 року №175

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0210000   Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000   Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

16506000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

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

(код бюджету)



5 Програма „Безпечна громада“ на 2020 рік 50 000,00 950 000,00 1 000 000,00

Усього 1 605 030,00 985 000,00 2 590 030,00

6 Програма „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ 54 500,00 0,00 54 500,00

7

Програма „Створення місцевого резерву для проведення аварійнорятувальних та 

інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік“
660 000,00 0,00 660 000,00

0,00 696 530,00

гривень

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

4
Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2020рік
10 000,00 0,00 10 000,00

2 Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової діяльності

2
Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання , наукової 

діяльності

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році
94 500,00 0,00

1 2 3 4 5

94 500,00

3
Програма розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки
39 500,00 35 000,00 74 500,00

1  Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік 696 530,00

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 590 530,00 985 000,00 2 575 530,00

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

94 500,00 0,00 94 500,00

УСЬОГО 1 685 030,00 985 000,00 2 670 030,00

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення умов для  іншої діяльності у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

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

№ з/п Ціль державної політики

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 року №  223  Про внесення змін та доповнень до Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік";

рішення  шістдесят шостої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 25.02.2020 року №  89   "Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (перше пленарне засідання) від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (перше пленарне засідання) від 26.06.2020 року № 277 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 19.08.2020 року №  327   "Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської ради  на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 19.08.2020 року № 339   "Про внесення змін та доповнень  до  Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 19.08.2020 року №  346   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят четвертої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 11.09.2020 року № 401   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят четвертої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 11.09.2020 року № 400   "Про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік";



0,000 Якості

372 514,00

9 Середня виплата однієї стипендії грн. розрахунок (94 500/30) 3 150,00 0,00 3 150,00

8
Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)

грн.
розрахунок (1 590 530/36), (985000/3)

44 181,00 328 333,00

94 500,00

0 Ефективності 0,00

6
Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій

грн.
рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  523   "Про 

бюджет Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"; 94 500,00 0,00

0,00

5

Обсягвидатків на  виконання завдань (заходів)

грн.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 

року №  523   "Про бюджет Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят сьомої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 

18.03.2020 року №  147   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої  ї сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 

року № 149    "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне 

засідання) від 09.04.2020 року №  194   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 

року №  230  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік";

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання  від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне 

засідання) від 03.07.2020 року № 324  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят четвертої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 

11.09.2020 року № 401   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік";                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 590 530,00 985 000,00 2 575 530,00

0 Продукту

39,00

3

Кількість стипедій, які планується виплатити

од.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2020 року №  507   

"Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 

році";
30,00 0,00 30,00

2

Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень

од.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  501   

"Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення  шістдесят сьомої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 18.03.2020 року №  

146   "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят шостої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 25.02.2020 року №  99   "Про 

внесення змін та доповнень до Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки";

рішення  шістдесят п’ятої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 20.01.2020 року №  51   "Про 

затвердження Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 

09.04.2020 року №  192   "Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік";

рішення  шістдесят восьмої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 

09.04.2020 року № 181  "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення  шістдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 28.05.2020 року №  223  Про 

внесення змін та доповнень до Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік";

рішення  шістдесят шостої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 25.02.2020 року №  89   "Про 

затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020 рікі";

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 26.06.2020 

року №  277 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення  сімдесят четвертої позачергової сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 11.09.2020 року № 

400   "Про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік";

36,00 3,00



М.П.

152,0012
Питома вага витрат  на здійснення завдань (заходів) в загальному 

обсязі видатків
відс.

розрахунок (1 590 530/2 788 400)*100, (985000/1035000)*100
57,00 95,00

11
Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим 

роком
відс.

розрахунок (30/28)*100
107,14 0,00 107,14

15.09.2020

(Дата погодження)

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


