
ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 20.06.18 м.Шостка № 38-ОД

Про внесення змін до 
затверджених паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2018 рік

Керуючись рішенням XVIII сесії VII скликання Шосткинської міської 
ради від 15.06.2018 року «Про внесення змін до місцевого бюджету 
м.Шостка на 2018 рік» внести зміни до затверджених паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції, а 
саме:
КПКВК МБ 0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

КПКВК МБ 0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

КПКВК МБ 0215061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

КПКВК МБ 0217310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

КПКВК МБ 0217363 -  Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій
що додаються

М.П.Нога



ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ
20.06.2018 м. Шостка № 92

Про внесення змін до 
затверджених паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2018 рік

Керуючись рішенням XVIII сесії Шосткинської міської ради 
VII скликання від 15.06.2018 року «Про внесення змін до місцевого бюджету 
м. Шостка на 2018 рік» та розпорядженням міського голови від 20.06.2018 
року № 38-ОД «Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2018 рік по виконавчому комітету Шосткинської міської ради, 
виклавши їх у новій редакції, а саме:

- КПКВК МБ 0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

- КПКВК МБ 0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

- КПКВК МБ 0215061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

- КПКВК МБ 0217310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

- КПКВК МБ 0217363 -  Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій,

що додаються.

Начальник фінансового управління О.І.Голушко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства

- фінансів України
2 6 .08 .2014  № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 20.06.20і 8 р. № 38-0 Д

(Наказ / розпорядчий документ)
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Ф інансового управління Ш осткинської м іської ради 

(найменування місцевого ф інансового органу)

20.06.20 і 8 № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

0210000 Виконком LUMP
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0210160 0111

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14465.736 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 14136,236 тис.гривень та спеціального фонду- 329,500 тис. гривень

5. 1 Іідетави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» , рішення XV сесії VII скликання Шосткинської міської 
ради від 22.12.2017 року «Про місцевий бюджет м. Шостка на 2018 рік», «Програма соціально-економічного та культурного розвиту м Шостка на 2018 рік», рішення XVI сесії VII 
скликання Шосткинської міської ради від 23.02.2018 року «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради 
№ 125 від 15.05.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік", рішення XVIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 15.06.2018 року «Про 
внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2018 рік»_____________________________________________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету____________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 -> 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)



N з/п кп квьс КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0210160

Завдання 1:
Здійснення виконавчим органом міської (м іст 

обласного значення) ради наданих 
законодавством повноважень у відповідній 

_____________________ сфері_____________________

14136,24 0,00 14136,24

2

Завдання 2:
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (придбання 
основного к а п іт а л і

0,00 329,50 329,50

У сього 14136,24 329,50 14465,74

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

Назва регіонадьної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 ■) 4 5
У сього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 ЛД 4 5 6

0210160

Завдання 1:
Здійснення виконавчим органом міської 
(міст обласного значення) ради наданих 

законодавством повноважень у відповідній 
сфері

1 затрат
кількість штатних одиниць од. Ш татний розпис 74,00

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг
од. Журнал реєстрації входної 

кореспонденції
72230,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. Протокол рішень, розпоряджень 515,00

3 ефективності
витрати на утримання однієї ш татної одиниці тис.грн. Розрахункові показники 191,03

4 я кості
відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, 

скарг у їх загапьної кількості
відс. розрахункові дані 100,00

відсоток прийнятих нормативно-правових 
актів у загальній кількості підготовлених

відс. розрахункові дані 100,00



т

Завдання 2:
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (придбання 
основного капіталу)

1 продукту
кількість придбаного обладнання та предметів 

довгострокового користування: - оргтехніка од.
розрахунок до кошторису

4,00

кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування: - комп 'ю терна 

техніка
од.

розрахунок д о  кошторису
3,00

кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування: - легковий 

автомобіль
од.

розрахунок до  кошторису
1,00

2 ефективності
середня вартість витрат 1 одиниці оргтехніки грн. розрахунок до кошторису

12000,00

середня вартість витрат 1 одиниці 
комп' ю терної техніки

грн. розрахунок до  кош торису
20500,00

середня вартість витрат 1 одиниці легкового 
автомобіля

грн. розрахунок до кош торису
220000,00

3 якості
динаміка кількості придбаного обладнання та 

предметів довгострокового користування в 
порівнянні з попереднім періодом

відс.

розрахунок

100,00

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

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 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
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми. 
1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю джеті видатків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм).

О.М. Кравченко

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління
(підпис)

О.І. Голушко

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 N836 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженя міського голови від 20.06.2018 року № 38 - ОД 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Шосткинської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.06.2018 року № 92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _____ 0200000_____ Виконавчий комітет Шосткинської міської ради___________________________________________________________________________________________________________________ _
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _____ 0210000_____ Виконавчий комітет Шосткинської міської ради ______________________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _____ 0212010___________0731______Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню_______________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  77983,944______тис. гривень,
у тому числі із загального фонду -  73783,738_____ тис. гривень,

та зі спеціального фонду -  4200,206______тис. гривень.

5. Підстави д ля виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства 
фінансів України від 02.12.2014 року №1195, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів", рішення сесії про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка на 2018 рік, Міська цільова соціальна Програма протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу на 2017-2019 роки, Міська комплексна програма "Охорона здоров'я на 2017-2020 роки”, рішення XV сесії Шосткинської міської ради VII скликання від 22.12.2017 року "Про місцевий 
бюджет м.Шостка на 2018 рік", рішення виконкому № 34 від 30.01.2018 року, рішення XVI сесії VII скликання від 23.02.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік", рішення 
виконавчого комітету Шосткинської міської ради № 63 від 12.03.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради №
116 від 26.04.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому Шосткинської міської ради № 125 від 15.05.2018 року. "Про внесення змін до місцевого 
бюджету м.Шостка на 2018рік" згідно рішення виконкому Шосткинської міської ради № 156 від 05.06.2018 року. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018рік", рішення VXIII сесії VII 
скликання від 15.06.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік"____________________________________________________________________________ _______________________

6. Мета бюджетної програми
Підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення_________________________________________________________________________________________________________________

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



(тис.грн)

№ з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завданя бюджетної програми Загальний фонд
Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0212010 0731

Завдання 1

22505,755 1742,893 24248,648
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

2 0212010 0731

Завдання 2

51277,983 2457,313 53735,296
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 
допомоги

Усього 73783,738 4200,206 77983,944

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
________________________________________________________________________________________________(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Шостка на 2018 рік

0212010 80,000 980,000 1060,000

Міська цільова соціальна Програма протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу на 2017-2019 роки

0212010 50,000 0 50,000

Міська комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2017- 
2020 роки

0212010 10920,566 3220,206 14140,772

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з /п КП КВК Н азва показника Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6

З ав д ан н я  1

забезпечена надання населенню  амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

затрат

кількість установ од. мереж а Л П З 2

кількість ш татних одиниць од. ф .№ 20 465,75

у т.ч. лікарів од. ф .№ 20 97,25

кількість ліжок у  денних стаціонарах од. ф .№ 20 141

продукту

кількість ліжко-днів у  денних стаціонарах тис. од. ф .№ 20 47,9

кількість лікарських відвідувань осіб ф.№ 20 351397

кількість пролікованих хворих у  денних стаціонарах осіб ф .№ 20 5652

ефективності

завантаженість ліж кового фонду у  денних стаціонарах днів ф .№ 20
339,9



0212010

якості

збільшення рівня охоплення хворих диспансерним 
наглядом порівняно з попереднім роком % ф.№ 12

3

збільшення питомої ваги хворих вперш е виявлених при 
профоглядах порівняно з попереднім роком % ф.№ 12

5

збільшеня кількості пролікованих хворих у  денних 
стаціонарах % ф.№ 20

7

Завдання 2

забезпечена надана населеню  стаціонарної медичної 
допомоги

затрат

кількість установ од. мережа Л П З 2

кількість ш татних одиниць од. ф.№ 20 698,50
у  т.ч. лікарів од. ф.№ 20 123,75
кількість ліжок у  звичайних стаціонарах од. ф.№ 20 415

продукту

кількість ліжкоднів у  звичайних стаціонарах тис. од. ф.№ 20 140,022
кількість пролікованих хворих у  стаціонарі осіб ф.№ 20 15387

ефективності

завантаженість ліж кового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ ф.№ 20
314,7

середня тривалість лікуваня у стаціонарі одного хворого ДНІВ ф.№ 20 9,1

якості

зменшення середньої тривалості лікування у  стаціонарі 1- 
го хворого порівняно з минулим роком ДНІВ ф.№ 20 0,2

збільшення кількості пролікованих хворих у  звичайних 
стаціонарах % ф.№ 20

2,0

зниження показника летальності порівняно з минулим 
роком % ф.№ 20

1

Завдання 3

Прибдбання обладнання і предметів довгострокового  
користування (придбання основного капіталу)

затрат

обсяг витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (медичне обладнання) тис. грн. Кош торис

380,000

Продукту

кількість об л ад н ана, яке планується придбати одиниць розрахунок до 
кошторису

6

ефективності

середня вартість витрат на одну одиницю грн. розрахункові
показники

63333

якості

динам іка кількості придбаного обладнання та  предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом

% розрахунок 100

Завдання 4

Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень 
(ПТВ № 4 Ц РЛ  (дах), інфекційне відділена ДЛ) Кош торис

затрат
обсяг видатків тис.грн. розрахункові 550.000
Продукту

П лощ а приміщ ень, яку необхідно відремонтувати м2
розрахункові

показники
809,4

ефективності



■



середня вартість витрат на одну одиницю грн. розрахункові
показники

680

Якості
відсоток відремонтованої площі до загальної площі, що 
потребує ромонту відс. розрахункові

показники
35,8

Завдання 5

Проведення капітального ремонту рентгенапарату (ДЛ)

затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахункові
показники

50,000

Продукту

Кількість одиниць обладнанн, яке підлягає капітальному 
ремонту одиниць

розрахункові
показники

1

ефективності

середня вартість витрат на одну одиницю грн.
розрахункові

показники
50000

Якості

відсоток відремонтованого обладнана до загальної 
кількості обладнана яке заплановано відремонтувати відс.

розрахункові
показники

100

11._____ Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування
джерел
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного 
періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціаль- ний 

фонд разом загальний
фонд спеціаль- ний фонд разом

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

Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитуваня бюджету вказується лише у випадках, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданя кредитів на реєстрацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Головний лікар комунального закладу "Шосткинська центральна районна лікарня"

Кравченко О.М.______________

(ініціали та прізвище)

О.І.Голушко_______

(ініціали та прізвище)

Т.в.о.головного лікаря комунального лікувально-профілактичного закладу "Шосткинська дитяча лікарня' А.Г.Тохтаров



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 20,06.2018 р. № 38 - ОД

(Наказ / розпорядчий документ)
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Ш осткинської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)

20.06.2018 №____92_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

0210000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0215060

(найменування відповідального виконавця) 
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1304.816 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1204,676 тис.гривень та спеціального фонду- 100,140 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га виконання місцевих бюджетів», наказ міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» , рішення XV сесії VII скликання Шосткинської міської 
ради від 22.12.2017 року «Про місцевий бюджет м. Шостка на 2018 рік», «Програма соціально-економічного та культурного розвиту м Шоетка на 2018 рік», Закон України "Про 
фізичну культуру і спорт" № 770-ХХУ від 18.06.1999р., рішення міської ради від 14.12.2016р. "Про програму розвитку фізичної культури і спорту міста Шостка на 2017-2020 роки", 
рішення XVIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 15.06.2018 року «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2018 рік»

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
6. Мета бюджетної програми

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

N  з/п К П КВК КФ К В К Н азва п ідпрограм и

1 2 3 4

1 0215061 810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону



(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N  з/п к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0215061 810

Підпрограма 1:
Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення 'С п орт для 

всіх ' та  проведення фізкультурно-масових 
заходів сепед населення пегіону

1204,68 100,14 1304,82

2

Завдання 1:
Організація фізкультурно-оздоровчої 

діяльності, проведення масових фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів

414,00 0,00 414,00

1
Завдання 2:

Забезпечення функціонування центрів 'Спорт 
для всіх'

790,68 100,14 890,82

Усього 1204,68 100,14 1304,82

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Шостка на 2017-2020 роки
0215060 1204,68 100,14 1304,82

Усього 1204,68 100,14 1304,82

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0215061

Підпрограма 1:
Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення 'С п орт для 

всіх' та проведення фізкультурно-масових 
заходів сеоед населення регіону

Завдання 1:
О рганізація фізкультурно-оздоровчої 

д іяльності, проведення масових 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

заходів
1 затрат

кількість фізкультурно-масових заходів од. Розрахунок до кошторису 83,00
загальний обсяг витрат на проведення 

спортивно-масових заходів
тис.грн. Розрахунок до кошторису 414,00



2 продукту
кількість людино-днів проведення 

фізкультурно-масових заходів
люд/днів календарний план спортивно- 

масових заходів
4236,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного 

фізкультурно-масового заходу
грн. розрахункові показники 4988,00

середні витрати на один людино-день 
проведення фізкуль турно-масових заходів

грн. розрахункові показники, 
календарний план

97,73

4 якості
динаміка кількості населення регіону, І 

охопленого фізкультурно-масовими заходами, 
порівняно з минулим роком

відс.
Звіт з фізичної культури і спорту за 

формою 2-ФК 33,90

динаміка кількості фізкультурно-масових 
заходів, проведених серед населення, 

порівняно з минулим роком
відс.

Описовий звіт з фізичної кулутри і 
спорту 0,30

Завдання 2:
Забезпечення функціонування центрів 

'Спорт для всіх'
1 затрат

кількість фізкультурно-масових заходів, що 
проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"

од. Розрахунок до кошторису 60,00

загальний обсяг витрат на проведення 
спортивних заходів МЦФЗН "Спорт для всіх" тис. грн.

кошторис
7,20

кількість штатних працівників МЦФЗН 
"Спорт для всіх"

осіб штатний розпис 8,50

кількість місцевих МЦФЗН "Спорт для всіх" од. Звіт з фізичної культури і спорту за 
формою 2-ФК

1,00

2 продукту
кількість людино-днів проведення 

фізкультурно-масових заходів
люд/днів календарний план спортивно- 

масових заходів
180,00

3 ефективності
середні витрати на один людино-день 

проведення фізкультурно-масових заходів
тис. грн. розрахункові показники 0,04

середні витрати на проведення одного 
фізкультурно-масового заходу

тис. грн. розрахункові показники 0,12

4 якості
динаміка кількості населення регіону, 

охопленого фізкультурно-масовими заходами 
МЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з 

минулим роком

відс.

Звіт з фізичної культури і спорту за 
формою 2- ФК 4,10

динаміка кількості фізкультурно-масових 
заходів, проведених серед населення МЦФЗН 
"Спорт для всіх", порівняно з минулим роком

відс.

Описовий звіт з фізичної культури і 
спорту 30,00

Завдання 3:
Проведення капітального ремюнту 

нежитлових приміщень МЦФЗН "Спорт 
для всіх"

і затрат
обсяг видатків тис. грн. кошторис 100,14

2 продукту
площа приміщень, яку необхідно 

відремонтувати
кв. м. розрахункові показники 1560,00

3 ефективності
середні витрати на проведення капітального 

ремонту в розрахунку на 1 м2
грн. розрахункові показники 64,19

4 якості
відсоток відремонтованої площі до загальної 

площі, що потребує ремонту
відс. розрахункові показники 100,00



(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Н айм енування дж ерел надходж ень к п к в к

К асові видатки станом  на 
1 січня звітного періоду П лан  видатків зв ітного періоду

П рогноз видатків до  кінця реал ізац ії 

інвестиційного проекту3 П ояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спец іальний

фонд
разом

загальний
фонд

спец іальний
фонд

разом ф інансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

Секретар м іс ь к о ї ради
/ ] /  /р

О. М. Чанцева-Коваленко

П О Г О Д Ж Е Н О :
(підпис^£ (ініціали і прізвище)

Н а ч а л ь н и к  ф ін а н с о в о г о  у п р а в л ін н я &  / О.І. Голушко

В и к о н а в ц і
(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач сектору з ф ізичної культури та спорту А.В. Доценко

Д иректор М Ц Ф ЗН  "С порт для всіх"
(підпис) --р-— В.М. Альоша

(ініціали і прізвище)



1
Затверджено 

Наказ Міністерства 
фінансів України 

26.08.2014 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Міського голови 
№_38-ОД від 20.06.2018р 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
Фінансове управління Шосткинської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу) 
№ 92  від 20.06.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1._____ 0200000_____________ Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217310 0490______ Будівництво обєктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -6554,620тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  6554,620 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

"Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Шостка на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Шосткинської міської ради II сесією VII скликання від 20.01.2016 р;
"Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка на 2018 рік ",затверджена рішенням Шосткинської міської ради XV сесії VII 
скликання від 22.12.2017 р;
Рішення XVceciï VII скликання від 22.12.17р "Про місцевий бюджет м.Шостки на 2018 рік"
Рішення виконкому № 34 від 30.01.2018р
Рішення XVIсесії VII скликання від 23.02.18р "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2018 рік"
Рішення УХІІІ сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 15.06.2018 р ." Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік"

Рішення XVlcecн VII скликання від 23.02.18р "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2018 рік"
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



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

№  з/п кпквк КФКВК

Підпрограма/завдання Загальний

Спеціальний фонд Разомбюджетної програми2 фонд
і 2 3 4 5 6 7

і
0217310 0490 Забезпечення 

будівництва об'єктів
1339,000 1339,000

2
0217310 0490 Забезпечення 

реконструкції об'єктів
4891,620 4891,620

3

0217310 0490
Забезпечення обєкта 
будівництва проектно- 
кошторисною 
документацією

324,000 324,000

Усього 6554,620 6554,620

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

Назва
регіональної

цільової
Загальний

Спеціальний фонд Разомкпквк фонд
і 2 3 4 5

П рограма 
реформування та 
розвитку Ж К Г м. 
Ш остка на 2016- 
2020 роки,
П рограма 
соціально- 
економ ічного та 
культурного 
розвитку м. Ш остка 
на 2018 рік 
затвердж ена 
ріш енням 
Ш осткинської 
міської ради X V  
сесії УПскликання 
від  22.12.2017р.

0217310 6554,620 6554,620

Усього 6554,620 6554,62

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показниказ/п

і 2 3 4 5 6

і 0217310 Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів
зат рат
обсяг видатків на будівництво тис. грн Рішення XVceciï VII 

скликання від22.12.17р"Про 
місцевий бюджет м. Шостки 
на 2018 рік" Рішення 
виконкому № 34 від 
30.01.2018р

1339,000

продукту



T

кількість об'єктів, які 
планується будувати од.

проектно-кошторисна
документація

9

ефективності
середні витрати на 
будівництво одного об"єкта 
за рік

тис.грн розрахунково 148,778

якості X

динаміка кількості обєктів 
побудованих в порівнянні з 
попереднім роком

% розрахунково 90

2 0217310 Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів
затрат
обсяг видатків на 
реконструкцію

тис.грн Рішення ХУсесії VII 
скликання від22.12.17р"Про 
місцевий бюджет м. Шостки 
на 2018 рік" Рішення 
виконкому № 34 від 
30.01.2018р Рішення 
XVI сесії VII скликання 
від23.02.18р"Про внесення 
змін до місцевого бюджету 
м. Шостки на 2018 Рішення 
виконавчого комітету 
Шосткинської міської ради № 
116 від 26.04.2018р." Про 
внесення змін до місцевого 
бюджету м.Шостка на 2018 
рік" Рішення 
УХІІІ сесії VII скликання 
Шосткинської міської ради 
від 15.06.2018 р. " Про 
внесення змін до місцевого 
бюджету м.Шостка на 2018 
рік"

4891,620

продукту
кількість об'єктів, які 
планується реконструювати од.

проектно-кошторисна
документація

24

ефективності
середні витрати на 
реконструкцію одного об"єкта 
за рік

тис.грн розрахунково 203,818

якост і X

динаміка кількості обєктів 
реконструкції в порівнянні 3 
попереднім роком

% розрахунково 74

3 0217310 Завдання 3. Забезпечення проекта будівництва проектно-кошторисною документацією
зат рат
обсяг видатків на 
реконструкцію

тис.грн Рішення XVceciï VII 
скликання від22.12.17р"Про 
місцевий бюджет м. Шостки 
на 2018 рік" Рішення 
виконкому № 116 від 
26.04.2018р

324,000

продукт у



кількість об'єктів, які 
планується реконструювати од.

проектно-кошторисна
документація 3

ефективност і
середні витрати на 
реконструкцію одного об"єкта 
за рік

тис.грн розрахунково 108,000

якост і X
рівень готовності обєктів 
реконструкції % розрахунково 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис, грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3

ЩО

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн

01 січня звітного періоду

загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші дж ерела фінансування (за 
видами) X
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 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. 

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів В .В.Могильний

ПОГОДЖЕНО:
. Начальник фінансового управління 

Директор ПКВ"У К Б"



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Н аказ М ін істер ства  
ф ін ан с ів  У кра їни  
2 6 .0 8 .2 0 1 4  № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.06.2018 № 38-ОД 
В иконавчий комітет Ш осткинської м іської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Ф інансового управління Ш осткинської м іської ради

(найм енування м ісцевого ф інансового органу)

__від 20 .06 .2018___ № ______92___________

1

2.

З

0200000

(КПКВК МБ) 

0210000 

(КПКВК МБ) 

0217360

(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Виконавчий комітет Ш осткинської міської ради

(найменування головного розпорядника)
Виконавчий комітет Ш осткинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14605,045 тис, гривень.) тому числі загального фонду- 0,000 тис.гривень та спеціального фонду- 14605,045 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" зі змінами, "Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка на 2018 рік” затверджена рішенням XV сесії VII скликання Ш осткинської міської 
ради від 22.12.2017 р., "Програма реформування та розвитку Ж КГ м.Шостка на 2016-2020 роки" затверджена рішенням П сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 
20.01.2016 р., рішення XVI сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 23.02.2018 р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік", рішення XVIII сесії VI) 
скликання Ш осткинської міської ради від 15.06.2018 р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік"__________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури міста, підвищення якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення______________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К В К К Ф К В К Н а зв а  п ід п р о г р а м и

1 2 п 4

1 0217363 490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щ одо соціально-економ ічного розвитку окремих територій



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

N з/п кпквк КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0217363 490

Підпрограма 1:
Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0,00 14605,045 14605,045

1 Завдання 1:
Забезпечення будівництва об 'єк тів

0,00 2731,507 2731,507

2
Завдання 2:

Забезпечення реконструкції об 'єк тів
0,00 10267,516 10267,516

4
Завдання 3:

Капітальний ремонт об 'єктів  ЦРЛ 0,00 885,022 885,022

5

Завдання 4:
Придбання предм етів довгострокового 

користування для ЦРЛ
0,00 463,500 463,500

3

Завдання 5:
Капітальний ремонт КЛПЗ "Ш осткинська 

дитяча лікарня" (ремонт дитячого 
інфекційного відділення)

0,00 206,000 206,000

6 0217363

Завдання 6:
Придбання предм етів довгострокового 

користування УКВ "Ш осткинська 
стоматполіклініка"

0,00 51,500 51,500

Усього 0,00 14605,045 14605,045

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

Назва регіонадьної цільової програми та 
підпрограми

кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 ОД 4 5
П рограма соціально-економічного та культурного 

розвитку м .Ш остка на 2018 рік, програма реформування 
та розвитку Ж КГ м .Ш остка на 2016-2020 роки

0 2 17360 0,00 14605,045 14605,045

0217360 0,00 0,00 0,00
Усього 0,00 14605,045 14605,045



,,тативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0217363

Підпрограма 1:
Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

Завдання 1:
Забезпечення будівництва об'єктів

1 затрат
обсяг видатків на будівництво

тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23.02.-2018 р. "Про внесення 

змін до  м ісцевого бю дж ету 
м .Ш остка на 2018 рік"

2731,507

2 продукту
кількість об 'єктів , які планується будувати

од.
проектно-кош торис на 

документація
1.00

3 ефективності
середні витрати на будівництво одного 

об 'єкта  за рік
тис.грн.

розрахункові дані 2731.507

4 якості
освоєння субвенції з держ авного бю дж ету 
м ісцевим бю дж етам  на здійснення заходів 

щ одо соціально-економ ічного розвитку 
окремих територій

в і де.

розраху н ко в і 'да н і

100,00

Завдання 2:
Забезпечення реконструкції об'єктів

1 затрат
обсяг видатків на реконструкцію

тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23 .02.2018 р. "Про внесення 

зм ін до  місцевого бю дж ету 
м .Ш остка на 2018 рік"

10267,52

2 продукту
кількість об 'єктів , які планується 

реконструю вати
од.

проектно-ко штор йена 
документація

21.00

3 ефективності
середні витрати на реконтрукцію  одного 

об 'єк та  за рік
тис.грн.

розрахункові дані 488.93

4 якості
освоєння субвенції з д ерж авного бю дж ету 
м ісцевим бю джетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економ ічного розвитку 
окремих територій

в іде.

розрахункові дані

100.00

Завдання 3:
Придбання предметів довгострокового 

користування для ЦРЛ

1 затрат



обсяг витрат на придбання обладнання і 
предм етів довгострокового користування для 

ЦРЛ тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23 .02 .2018 р. "Про внесення 

зм ін до  м ісцевого бю дж ету 
м .Ш остка на 2018 рік"

463,50

2 продукту
кількість обладнання, яке планується 

придбати
од.

розрахунок до кош торису
1,00

3 ефективності
середня вартість витрат на одну одиницю грн. розрахункові дані 463500,00

4 якості
освоєння субвенції з держ авного бю джету 
м ісцевим  бю дж етам  на здійснення заходів 

щ одо соціально-економ ічного розвитку 
окремих територій

відс.

розрахункові дані

100,00

Завдання 4:
Капітальний ремонт об'єктів ЦРЛ

1 затрат
обсяг видатків

тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23 .02.2018 р. "Про внесення 

змін д о  м ісцевого бю джету 
м .Ш остка на 2018 рік"

885,02

2 продукту
кількість об 'єктів , які планується 

відремонтувати
шт.

розрахункові дані
'2 ,00

3 ефективності
середня вартість витрат на одну одиницю грн. розрахункові дані 442511,00

4 я кості
О своєння субвенції з держ авного бю джету 

місцевими бю дж етам и на здійснення заходів 
щ одо соціально-економ ічного розвитку 

окремих територій

відс.

розрахункові дані

100,00

Завдання 5:
Капітальний ремонт КЛПЗ "Шосткинська 

дитяча лікарня” (ремонт дитячого 
інфекційного відділення)

1 за т р а т
обсяг видатків

тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23 .02 .2018 р. "Про внесення 

змін до  м ісцевого бю джету 
м .Ш остка на 2018 рік"

206,00

2 продукту
П лощ а приміщ ень, яку необхідно 

відремонтувати
кв. м.

розрахункові дані
298,40

3 ефективності
середні витрати на проведення капітального 

ремонту в розрахунку на 1 м2 грн.
розрахункові дані

690,35

4 я кості
відсоток відрем онтованої площ і, яка підлягає 

капітальному ремонту
відс.

розрахункові дані
50,00



Завдання 6:
Придбання предметів довгострокового 

користування УКВ "Шосткинська 
стоматполіклініка"

1 затрат
обсяг видатків

тис.грн.

ріш ення XVI сесії VII скликання 
від 23 .02 .2018 р. "Про внесення 

зм ін до м ісцевого бю дж ету 
м .Ш остка на 2018 рік"

51,50

2 продукту
К ількість одиниць м едичного обладнання од. розрахункові дані 4,00

3 ефективності
середня вартість витрат на одну одиницю грн. розрахункові дані 12875,00

4 я кості
освоєння субвенції з держ авного  бю джету 
м ісцевим бю дж етам на здійснення заходів 

щ одо соціально-економ ічного розвитку 
окремих територій

в іде.

розрахункові дані

100,00

1!. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту'5 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
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лиш е у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми.

2 П ункт 1 і заповню ється тільки для затвердж ених у м ісцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм).

О.М . Кравченко

(ініціали і прізвище)

О.І. ГолушкоНачальник фінансового управління
(п ідп и с) (ініціали і прізвище)


