
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14.01.2022 м. Полтава № 7 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм місцевого 

бюджету на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 20 Бюджетного 

кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства 

фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (зі змінами і доповненнями), рішення пленарного засідання десятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 

2021 року № 374 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 

16100000000 (код бюджету)»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік 

Полтавської обласної ради за КПКВК 0110150 (КТПКВК МБ 0150),        

КПКВК 0110180 (КТПКВК МБ 0180), КПКВК 0117680 (КТПКВК МБ 7680), що 

додаються. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1103-14/paran8#n8


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 

Розпорядження голови обласної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

від   14.01.2022 № 7   

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1. 0110150 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування  

місцевого бюджету) 

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
(найменування головного розпорядника                                                                                  (код за ЄДРПОУ) 

              коштів місцевого бюджету) 

 

2. 0110150 
 (код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
                                              (найменування відповідального виконавця)                                                                           (код за ЄДРПОУ) 

 

 

3. 0110150 
 (код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

0150                           0111 
(код Типової                           (код 

  програмної                   функціональної 

 класифікації                    класифікації 

     видатків                         видатків та 

та кредитування              кредитування 

   місцевого                         бюджету) 

   бюджету) 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

__________________     __                               _                16100000000______               
(найменування бюджетної                                                                    (код бюджету) 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 550 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 253 000,00 гривень та 

спеціального фонду 1 297 100,00 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями); 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.07.2010, N 2456-VI (із змінами і доповненнями); 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповненнями); 

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами і доповненнями); 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями); 

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-IV (із змінами); 

Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 374 "Про 

обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)". 

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

№ з/п Ціль державної політики 
1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

7. Мета бюджетної програми 

Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Полтавської 

обласної ради на 2022 рік. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні  

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

1 2 3 4 5 

1 Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності 

Полтавської обласної ради 
30 185 490,00 - 30 185 490,00 

2 Оплата комунальних послуг 3 067 510,00 - 3 067 510,00 
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3 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

- 1 297 100,00 1 297 100,00 

Усього 33 253 000,00 1 297 100,00 34 550 100,00 

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
     

Усього    

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      
 кількість штатних одиниць од. штатний 

розпис 

60 - 60 

2 продукту      

 кількість опрацьованих листів, 

звернень, заяв, скарг 

шт. журнал 

реєстрації 

документів 

9 330 - 9 330 

 кількість підготовлених рішень 

сесій 

шт. журнал 

реєстрації 

документів 

250 - 250 

 кількість розглянутих питань, 

прийнятих рекомендацій на 

постійних комісіях 

шт. журнал 

реєстрації 

документів 

1 150 - 1 150 

3 ефективності      

 кількість опрацьованих листів, 

звернень, заяв, скарг на одного 

шт. журнал 

реєстрації 

156 - 156 
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працівника документів 

 кількість підготовлених рішень 

сесій на І працівника 

шт. журнал 

реєстрації 

документів 

5 - 5 

 кількість розглянутих питань, 

прийнятих рекомендацій на 

постійних комісіях на одного 

працівника 

шт. внутрішній 

облік 

20 - 20 

 середні витрати на утримання 

однієї штатної одиниці 

грн внутрішній 

облік 

554 216,67 21 618,33 575 835,00 

4 якості      

 відсоток вчасно виконаних 

листів, звернень, заяв, скарг у їх 

загальній кількості 

% розрахунок 100 - 100 

 відсоток прийнятих 

нормативно-правових актів у їх 

загальній кількості розроблених 

% розрахунок 100 - 100 

 

 

Голова обласної ради 

 
 

 ____________ 

(підпис) 

 
 

 Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 

 

 

 ____________ 

(підпис) 

 
 Павло КРОПИВКА 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
__ січня 2022 р. 

М.П. 



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 

Розпорядження голови обласної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

від   14.01.2022 № 7   

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1. 0110180 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування  

місцевого бюджету) 

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
(найменування головного розпорядника                                                                                  (код за ЄДРПОУ) 

              коштів місцевого бюджету) 

2. 0110180 
 (код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету  

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                               (код за ЄДРПОУ) 

 

 

3. 0110180 
 (код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету  

 0180                          0133 
(код Типової                

            (код 

  програмної                   функціональної 

 класифікації                    класифікації 

     видатків                         видатків та 

та кредитування              кредитування 

місцевого бюджету)          бюджету) 

Інша діяльність у сфері державного 

управління__________________                              __ _16100000000______               
(найменування бюджетної                                                                    (код бюджету) 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 188 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 043 100,00 гривень та спеціального 

фонду 145 000,00 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями); 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.07.2010, N 2456-VI (із змінами і доповненнями); 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповненнями); 

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами і доповненнями); 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями); 

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-IV (із змінами); 

Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 374 "Про 

обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)"; 

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 - 2023 роки (із змінами і доповненнями); 

Обласна програма «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 - 2023 роки» (із змінами і доповненнями); 

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 - 2024 роки». 

 

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

№ з/п Ціль державної політики 
1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

7. Мета бюджетної програми 

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 - 2023 роки. Метою Програми є створення умов для належної 

реалізації територіальними громадами області прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад", Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована 

на підвищення їх інституційної спроможності та побудову нової управлінської моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи 

органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Досягнення мети планується шляхом: 

 − створення умов для підвищення фахового рівня працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, їх професійного 

розвитку; 

 − активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні; − поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань 

розвитку територій; 

 − підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді, відзначення професійних досягнень мешканців області; − підвищення 

ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад області, створення належних умов роботи для 6 

працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх професійної діяльності; 

 − застосування інформаційно-комунікативних технологій та інструментів електронного врядування, системи електронного документообігу в 
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органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Полтавської області; 

 − забезпечення належних та безпечних умов для проведення пленарних засідань сесій обласної ради, засідань президії та постійних комісій 

Полтавської обласної ради; 

 − належного виконання делегованих повноважень Полтавської облдержадміністрації та її структурних підрозділів, запровадження нових 

методів та підходів у взаємодії облдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади, ефективних форм роботи щодо реалізації делегованих 

повноважень. 

Обласна програма «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 - 2023 роки». Стратегічною метою Програми є залучення широкого кола 

громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення громадянської свідомості 

шляхом об’єднання ресурсів та зусиль задля вирішення питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку територій. 

Операційними цілями Програми є: 

1. Організація та проведення просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів, як для молоді, так і для дорослого населення 

Полтавської області, що забезпечить розбудову спільнот активних громадян в усіх районах області. 

У рамках Програми можуть бути виконані такі просвітницькі та інформаційно-консультаційні заходи, як: 

– розробка та виготовлення інформаційно-просвітницьких, навчальних матеріалів з питань громадянської партисипації; 

– організація та проведення зустрічей, семінарів, презентацій, у т.ч. виїзних, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти; 

– навчання успішним кейсам громадських ініціатив (цільова аудиторія – посадові та службові особи органів місцевого самоврядування всіх 

рівнів, місцеві громадські активісти); 

– проведення публічних дискусій, заходів, навчальних семінарів, тематичних зустрічей, круглих столів з питань управління проєктами; 

– організація та проведення підсумкових заходів тощо. 

2. Підтримка громадських ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів місцевих рад у співвідношенні 50х50 або більше зі 

сторони місцевих рад. 

3. Сприяння співпраці та розвитку партнерських відносин між територіальними громадами та органами публічної влади. 

Формат організації та проведення заходів Програми може коригуватися в умовах підсилення карантинних обмежень.  

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки» розроблена в контексті вимог загальнодержавної 

екологічної політики України, затвердженої Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 

2030 року» від 28.02.2019 р № 2697-VIІІ. Метою Програми є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого 

самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення екологічної свідомості шляхом об’єднання ресурсів та зусиль задля вирішення 

екологічних питань. 

Операційними цілями Програми є: 

1. Організація та проведення просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів, як для молоді, так і для дорослого населення 

Полтавської області, що забезпечить розбудову спільнот активних громадян в усіх районах області. 

У рамках Програми можуть бути виконані такі просвітницькі та інформаційно-консультаційні заходи, як: 

– розробка та виготовлення інформаційно-просвітницьких, навчальних матеріалів з питань громадянської партисипації; 

– організація та проведення зустрічей, семінарів, презентацій, у т.ч. виїзних, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти; 

– навчання успішним кейсам громадських ініціатив (цільова аудиторія – посадові та службові особи органів місцевого самоврядування всіх 
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рівнів, місцеві громадські активісти); 

– проведення публічних дискусій, заходів, навчальних семінарів, тематичних зустрічей, круглих столів з питань управління проєктами; 

– організація та проведення підсумкових заходів тощо. 

2. Підтримка громадських ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів місцевих рад у співвідношенні 50х50 або більше зі 

сторони місцевих рад. 

3. Сприяння співпраці та розвитку партнерських відносин між територіальними громадами та органами публічної влади. 

Формат організації та проведення заходів Програми може коригуватися в умовах підсилення карантинних обмежень.  

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні  

 

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

1 2 3 4 5 

1 Основні напрями діяльності та заходи 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021-2023 роки: 

5 093 100,00 

в тому числі: 

145 000,00 

в тому числі: 

5 238 100,00 

в тому числі: 

1.1 Напрям 1 пункт 1.1 "Науково-методичне забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування області, та 

участь у всеукраїнському й обласному конкурсах проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування." 

50 000,00 0,00 50 000,00 

1.2 Напрям 2 пункт 2.2 "Забезпечення організації обласного 

конкурсу проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області; оцінка результатів та контроль." 

100 000,00 0,00 100 000,00 

1.3 Напрям 2 пункт 2.3 "Розширення функціональних 

характеристик програмного забезпечення, забезпечення 

функціонування та модернізації, супроводу інформаційно-

комунікаційної системи «Єдиний портал «SMART REGION 

Полтавської області»." 

100 000,00 145 000,00 245 000,00 

1.4 Напрям 2 пункт 2.6 "Послуги з налаштування і 

супроводження первинної експертизи комплексної системи 

250 000,00 0,00 250 000,00 
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захисту інформації автоматизованої системи класу «3» 

системи електронного документообігу Полтавської обласної 

ради та отримання Атестату відповідності" 

1.5 Напрям 3 пункт 3.1 "Урочисті заходи з нагоди 

загальнодержавних свят, пам’ятних дат, урочистості з 

нагоди Дня місцевого самоврядування." 

344 500,00 0,00 344 500,00 

1.6 Напрям 3 пункт 3.4 "Окремі заходи на виконання 

розпоряджень та доручень голови обласної ради, проведення 

«круглих столів», засідань Координаційної ради з питань 

місцевого самоврядування при голові обласної ради, 

дорадчих органів, створених у обласній раді або за її участю, 

конференцій, у тому числі Регіональної дорадчої ради 

Національного конгресу місцевого самоврядування в 

Полтавській області, офіційних зустрічей з керівниками 

дипломатичних місій, міжнародних установ, організацій, 

фондів, проектів та програм, керівниками органів місцевого 

самоврядування, у тому числі інших регіонів та інших 

держав, офіційних прийомів головою обласної ради, зборів, 

інших заходів за участю представників органів місцевого 

самоврядування та громадськості, організація заходів з 

метою розвитку міжрегіонального партнерства" 

566 300,00 0,00 566 300,00 

1.7 Напрям 3 пункт 3.5 "Висвітлення діяльності депутатів 

обласної ради у засобах масової інформації та кращих 

практик діяльності територіальних громад області" 

2 698 000,00 0,00 2 698 000,00 

1.8 Напрям 3 пункт 3.6 "Відзначення Почесними Грамотами, 

Грамотами, Подяками, почесними відзнаками обласної ради 

– нагрудними знаками «За вірність народу України», 

Свідоцтвами про занесення до «Книги Пошани» обласної 

ради, цінними подарунками, іншими заохоченнями за 

особисті заслуги у соціально-економічному розвитку 

області, утвердженні місцевого самоврядування, захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України, вагомі 

професійні здобутки, з нагоди державних, професійних свят, 

599 300,00 0,00 599 300,00 
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пам’ятних дат і ювілеїв" 

1.9 Напрям 3 пункт 3.8 "Організація спортивних змагань серед 

депутатів та працівників органів місцевого самоврядування 

області, популяризація спорту і здорового способу життя, 

участь депутатів та працівників органів місцевого 

самоврядування області у всеукраїнських і міжрегіональних 

змаганнях з різних видів спорту" 

100 000,00 0,00 100 000,00 

1.10 Напрям 3 пункт 3.9 "Забезпечення фінансування премій, 

заснованих обласною радою, конкурсу студентських 

наукових робіт «Від студентського самоврядування – до 

самоврядування громад»"Школи майбутнього депутата, 

виготовлення дипломів лауреатів премій та переможців 

конкурсів, проведення церемоній нагородження 

50 000,00 0,00 50 000,00 

1.11 Напрям 3 пункт3.10"Відшкодування витрат депутатам 

обласної ради, пов’язаних з депутатською діяльністю." 

150 000,00 0,00 150 000,00 

1.12 Напрям 3 пункт 3.11 "Здійснення перекладу для осіб з 

порушеннями слуху на українську жестову мову пленарних 

засідань сесій обласної ради та виступів керівництва 

обласної ради під час проведення масових заходів" 

85 000,00  85 000,00 

2 Напрями діяльності та заходи обласної програми 

«Громадські бюджети Полтавщини на 2021 - 2023 роки»: 

500 000,00 

в тому числі: 

0,00 

в тому числі: 

500 000,00 

в тому числі: 

2.1 Напрям 1. Підвищення обізнаності територіальних громад 

щодо громадської участі у місцевому самоврядуванні 

Захід 1.1. Розробити та виготовити інформаційно-

просвітницькі, навчальні матеріали з питань громадянської 

партисипації 

Захід 1.2. Організувати та забезпечити проведення 

просвітницьких, інформаційно-консультаційних зустрічей, 

семінарів, презентацій, у т.ч. виїзних, спрямованих на 

підвищення рівня громадянської освіти 

240 000,00 0,00 240 000,00 



7 
 

2.2 Напрям 1. Підвищення обізнаності територіальних громад 

щодо громадської участі у місцевому самоврядуванні 

Захід 1.3. Провести навчання з підготовки менеджерів 

громадських ініціатив; управління проектами місцевого 

розвитку 

Захід 1.4. Провести публічні дискусії, заходи, тематичні 

зустрічі, форуми з громадянської партисипації 

260 000,00 0,00 260 000,00 

3 Напрями діяльності та заходи обласної програми 

«Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 

роки»: 

450 000,00 

в тому числі: 

0,00 

в тому числі: 

450 000,00 

в тому числі: 

3.1 Напрям 1 Підвищення обізнаності територіальних громад 

щодо поводження з відходами. Захід 1.1. "Розробити та 

виготовити інформаційно-просвітницькі, навчальні 

матеріали з питань екологічного виховання громадян." 

150 000,00 0,00 150 000,00 

3.2 Напрям 1 Підвищення обізнаності територіальних громад 

щодо поводження з відходами. Захід 1.4. "Провести публічні 

дискусії, заходи, тематичні зустрічі, форуми з громадянської 

партисипації." 

300 000,00 0,00 300 000,00 

Усього 6 043 100,00 145 000,00 6 188 100,00 

 

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

№ з/п Найменування 

місцевої/регіональної програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
1 Програма розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській 

області на 2021 - 2023 роки. 

5 093 100,00 145 000,00 5 238 100,00 

2 Обласна програма «Громадські 

бюджети Полтавщини на 2021 - 

2023 роки» 

500 000,00 0,00 500 000,00 

3 Обласна програма «Екологічні 

ініціативи Полтавської області 

450 000,00 0,00 450 000,00 
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на 2022 - 2024 роки» 

Усього 6 043 100,00 145 000,00 6 188 100,00 
 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 кількість проведених заходів шт. внутрішній облік 31 1 32 

2 продукту      

 обсяг видатків на проведення заходів грн кошторис 6 043 100,00 145 000,00 6 188 100,0 

3 ефективності      

 середні витрати на проведення заходу грн -//- 194 938,71 145 000,00 193 378,13 

4 якості      

 темп зростання кількості заходів 

порівняно з попереднім роком 

% розрахунок    

 

 

Голова обласної ради 

 
 

  ____________ 

(підпис) 

 
 

 Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 

 ____________ 

(підпис) 
 Павло КРОПИВКА 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
__.січня 2022 р. М.П. 



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 

Розпорядження голови обласної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

від   14.01.2022 № 7    

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1. 0117680 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування  

місцевого бюджету 
 

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
(найменування головного розпорядника                                                                                  (код за ЄДРПОУ) 

                                                                   коштів місцевого бюджету) 

2. 0117680 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування  

місцевого бюджету  

Полтавська обласна рада                                                                           22530614 
                                 (найменування відповідального виконавця)                                                                            (код за ЄДРПОУ) 

 

 

3. 0117680 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування  

місцевого бюджету  

7680                           0490 
(код Типової                          (код 

  програмної                   функціональної 

 класифікації                    класифікації 

     видатків                         видатків та 

та кредитування              кредитування 

місцевого бюджету           бюджету) 

Членські внески до асоціацій органів                           16100000000 

місцевого самоврядування_                                116              _ 
(найменування бюджетної                                                                      (код бюджету)  

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 093 722,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 093 722,00 гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями); 

Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.07.2010, N 2456-VI (із змінами і доповненнями); 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповненнями); 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями); 

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки (із змінами і доповненнями); 

Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 374 "Про 

обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)". 

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

№ з/п  Ціль державної політики 
 1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

7. Мета бюджетної програми 

Розповсюдження передового досвіду та покращення якості життя територіальних громад, забезпечення діалогу між органами місцевого 

самоврядування і владою. 

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання 

 1  Забезпечення прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад та Асоціації 

«Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування» 
 

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

1 2 3 4 5 

 1 Основні напрями діяльності та заходи Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021-2023 роки: 

Напрям 3 . Організація громадських та соціальних 

заходів. 

Захід 3.3. Сплата членських і цільових внесків до 

асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада. 

- Українська асоціація районних та обласних рад, 
- Асоціація «Полтавської обласної асоціації 

1 093 722,00 в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

124 000,00 

969 722,00 

0,00 1 093 722,00 в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

124 000,00 

969 722,00 
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органів місцевого самоврядування» 

Усього 1 093 722,00 0,00 1 093 722,00 

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

№ з/п Найменування 

місцевої/регіональної програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
1 Програма розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській 

області на 2021-2023 роки. 

1 093 722,00 0,00 1 093 722,00 

Усього 1 093 722,00 0,00 1 093 722,00 
11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 членські внески грн угоди 1 093 722,00 0,00 1 093 722,00 

2 продукту      

  кількість Асоціацій, установ шт. угоди 2 - 2 

3 ефективності      

 середньорічний розмір внеску грн  546 861,00 0,00 546 861,00 

4 якості      

 відсоток перерахування 

внесків 

% угоди 100  100 

 

 

Голова обласної ради 

 
 

 ____________ 

(підпис) 

 
 

 Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 

 ____________ 

(підпис) 
 Павло КРОПИВКА 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
___ січня 2022 р.         М.П 


