
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ відділу фінансів Боратинської сільської ради

1 Фінансування витрат цільових субвенцій з бюджету Боратинської сільської територіальної громади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,617,768.00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

1,617,768.00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ фінансів Боратинської сільської ради

1 Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Боратинської сільської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

3700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0.00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України

 Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік»
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
    здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 10.09.2015 р. №765

 Акти центральних органів виконавчої влади та місцевого органу самоврядування
 Рішення Боратинської сільської ради від 24.12.2021 року № 11/8 "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення Боратинської сільської ради від 18.02.2022 року №12/4 "Про внесення змін до рішення сільської ради від  24.12.2021 року № 11/8 "Про бюджет сільської територіальної 
громади на 2022 рік"

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

№ з/п

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Боратинської територіальної громади

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)
0352500000Інші субвенції з місцевого бюджету

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

21.02.2022 4-од

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

43997780
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

3719770 9770 0180

3710000 Відділ фінансів Боратинської с/ ради 43997780
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

118,600.00

Спеціальний фонд

0

УсьогоЗагальний фонд

2
Затрат

53 4

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

1 0.00 118,600.00

1 Програма соціального захисту на 2021-2023 роки 929,168.00 0.00 929,168.00
1 54

1

№ з/п

гривень

Загальний фонд

4 5

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фонд

Забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру Луцької районної ради"

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2
Виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю загального захворювання, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

50,000.00 0.00 50,000.00

3 Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим 
категорiям громадян

360,000.00 0.00 360,000.00

4 Фінансування закладів дошкільної освіти м.Луцька 520,000.00 0.00 520,000.00

5 Обслуговування та надання соціальних послуг населенню жителям громади в 
стаціонарному відділенні с.Білостік

519,168.00 0.00 519,168.00

Усього 929,168.00 0.00 929,168.00

6 Проведення заходів територіальної оборни 50,000.00 0.00 50,000.00
УСЬОГО 1,617,768.00 0.00 1,617,768.00

519,168.00

0 Обсяг видатків на забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного 
центру Підгайцівської сільської ради"

грн. рішення сесії 118,600.00 0.00 118,600.00

0
Обсяг видатків на обслуговування та надання соціальних послуг 

населенню жителям громади в стаціонарному відділенні с.Білостік грн. рішення сесії 519,168.00 0.00

520,000.00

0

Обсяг видатків на виплати фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 

загального захворювання, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

грн. рішення сесії 50,000.00 0.00 50,000.00

0 Обсяг видатків на фінансування закладів дошкільної освіти 
м.Луцька

грн. рішення сесії 520,000.00 0.00

360,000.00

0 Продукту

0 Обсяг видатків на компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд 
автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян

грн. рішення сесії 360,000.00 0.00

35.00

0 Кількість мешканців, які проживають в стаціонарному відділені 
с.Білостік

осіб звітні дані 4.00 0.00 4.00

0 Кількість дітей з особливо освітніми потребами осіб звітні дані 35.00 0.00

21.00

0 Кількість осіб, які надають послуги осіб звітні дані 4.00 0.00 4.00

0 Кількість дітей, які відвідують (включені до списку) дошкільні 
заклади м.Луцька

осіб звітні дані 21.00 0.00

0 Середній обсяг витрат на 1 дитину з особливо освітніми потребами грн. розрахунково 3,388.00 0.00 3,388.00

0 Ефективності

129,792.00

0 Середній обсяг витрат на утримання 1 дитини дошкільних закладів 
м.Луцька

грн. розрахунково 24,762.00 0.00 24,762.00

0 Середній обсяг витрат на утримання 1 мешканця стаціонарного 
відділення с.Білостік

грн. розрахунково 129,792.00 0.00



М.П.
(Дата погодження)

Відділ фінансів Боратинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

2/21/2022

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради Ганна РАДЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Ганна РАДЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

12,500.00
0 Середні витрати в місяць по пільговому перезенню грн. розрахунково 30,000.00 0.00 30,000.00
0 Середній обсяг витрат на обслуговування 1 особи грн. розрахунково 12,500.00 0.00

0 Відсоток виконання відс. розрахунково 100.00 0.00 100.00
0 Якості


