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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Золочівська районна рада Львівської області

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

03.03.2021_____________ № 7____________________________

2.

0100000

01Ї0000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Золочівська районна рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Золочівська районна рада Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

25233449
(код за ЄДРПОУ)

25233449
(код за ЄДРПОУ)

з. 0117680 7680 0490
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування______________________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

32 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 000,00

1330720000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.0997 №280/97 ВР (із змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 
26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " із змінами від 28.04.2017р. №472 , рішення сесії 
районної ради від 25.02.2021 р. №40.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

Створення умов для реалізації функцій повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

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

Удосконалення розв'язання проблемних питань розвитку регіону.поєднання зусиль органів місцевого самоврядування для спільного вирішення питань місцевого та регіональгого розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

, 2 3 4 5
Оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування. 32 000,00 0.00 32 000,00
УСЬОГО 32 000,00 0,00 32 000,00

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 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІПУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0.00

Кількість організацій.в яких набуто членство од. Договір 2,00 0,00 2,00
продукту 0.00

Кількість організацій .до яких потрібно сплачувати внески од. Договір 2,00 0,00 2,00
ефективності 0,00

Річний обсяг внесків тис.грн. Договір 32 000,00 0,00 32 000,00
якості 0.00

Відсоток перерахування внесків відс. Заключені договори 100,00 0,00 100,00



\
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Золочівська районна рада Львівської області

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

03.03.2021_____________№ 7_______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 .  0100000____________  Золочівська районна рада Львівської області__________________________________________________ _______ 25233449_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 .  0110000____________  Золочівська районна рада Львівської області__________________________________________________ _______ 25233449_______ _
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 .  0117110____________  _______________7110_______________  ___________0421___________ Реалізація програм в галузі сільського господарства_______  ______ 1330720000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Рішення сесії райради від 25.02.2021р. №40.

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Поліпшення розвитку села та якості жителів сільської місцевості.створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств малого аграрного бізнесу

7. Мета бюджетної програми
Сприяння розвитку та функціонуванню ягідних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як окремого напрямку,вирішення питання просування ягідникової продукції 
особистими селянськими фермерськими господарствами та фізичними особами- сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок та їх 
експорту.підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення.________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Впровадження технологічного процесу виробництва ягід

9. Напрями використання бюджетних коштів
_ _ _ _ _ _ ______ _________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

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



2 3 4 5
„тя міндобрив,посадкового матеріалу,поливної системи та навчання ведення бізнесу 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

.УСЬОГО 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

. 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 0.00

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІНУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0.00

Обсяг витрат на відшкодування придбання міндобрив грн. план використання 250 000,00 0,00 250 000,00
Обсяг витрат на відшкодування придбання посадкового матеріалу грн. план використання 300 000,00 0,00 300 000,00

Обсяг витрат на відшкодування придбання поливної системи грн. план використання 300 000,00 0,00 300 000,00
Обсяг витрат на відшкодування проведення навчання ведення бізнесу грн. план використання 150 000,00 0,00 150 000,00

продукту 0.00

Кількість придбання міндобрив тон план використання 25,00 * 0,00 25.00
Кількість придбаного посадкового матеріалу шт. план використання 3,00 0.00 3.00

Кількість придбаної поливної системи комплекти план використання 10.00 0,00 10,00
Кількість проведених навчань шт. план використання 30.00 0,00 30,00

ефективності 0.00

Середні затрати на відшкодування придбання міндобрив грн. розрахунок 10 000,00 0,00 10 000.00
Середні витрати на відшкодування придбання посадкового матеріалу грн. розрахунок 100 000,00 0,00 100 000,00

Середні витрати на відшкодування придбання поляйнбйіютгмй"'".'; грн. розрахунок ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00
Середні витрати на відшкодування проведену^бд&оссміавчштніі.-; > гри- розрахунок 5 000.00 0,00 5 000,00

якості /у  ^ ( А ч 0.00

Рівень впровадження технологіч&гр^доц^у У  ^\дс. розрахунок 100,00 0.00 100,00

 ̂0Э/— у у «Л \  \

Голова районної ради

погої
Фінанс<^'^кіЖлі^ня,-Золочівської РДА 
(Назвам'гце^с6'ф:ін'ансрвог'о_органу)

І.М.Криськів
(ініціали/ініціал, прізвище)

]^^^Я Іт^»ґ^ф інйЦ (^р<^:о\^правління Золочівської РДА

Іі° о ̂ 5о̂ К>, я
У К Р !

М.Вовнянко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Золочівська районна рада Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеіу) 

03.03.2021_____________ № 7_______________________________

0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Золочівська районна рада Львівської області 25233449
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Золочівська районна рада Львівської області 25233449
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

0111

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення)^ міської,

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

■ИР-ПШІІНПІ ГІГІКГ.Кк-Ш ПЯЛ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

6 545 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 545 800,00

1330720000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України, НМФ України від 01.10..2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97 ВР від 21.05Л997р.; Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" від 07.06.2001р.; НМ Ф  України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами 
внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617); НМФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 
Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів"; Наках Міністерства праці України від 02.10.1996?». №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; рішення сесії районної ради від 24.12.2020р. №24 "Про районний бюджет Золочівського району на 2021
.п ік -"  ш ц ш ш я  іч ч -ії п а м п а д ц  д ід  7 5  П? 7 І » 1 п  Щ Ц ________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для реалізації функцій повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування
2 Формування ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності золочівської районної ради Львівської області.

8. Завдання бюджетної програми



,п Завдання

г 1 Здіснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень

. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Утримання апарату районної ради 6 545 800,00 0,00 6 545 800,00

УСЬОГО 6 545 800,00 0,00 6 545 800,00

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 0.00


