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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Хмельницької обласної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2021 року N 29/2021-О
(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної ради від £ £ -  
квітня 2021 року№ ^f/2021-o)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Х м ел ьн ицька обласна рада 00022651
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 А п арат обл асн ої ради 00022651
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

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

3. 0117680 7680 0490
Ч л ен сь к і внески до  асоц іац ій  органів  м ісцевого  

сам оврядування 2210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

^ Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 113 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -113 000,00 гривень та спеціального 
фонду------- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 Покращення якості життя населення територіальних громад шляхом утвердження демократичних принципів в системі управління територіями, 
сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад ,сприяння місцевому та регіональному розвитку.



У Мета бюджетної програми: Вирішення питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад; внесення до органів 
державної влади пропозицій щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Прйняття участі в діяльності Української асоціації районних та обласних рад

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Прийняття участі представників 
обласної ради в діяльності 
Української асоціації районних та 
обласних рад

113 000,0 113 000,0

Усього 113 000,0 113 000,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



1 зат рат

Членські внески в Українську 
асоціацію районних та обласних рад

грн. угода 113 000,0 113 000,0

2 п родукт у

Кількість проведених Асоціацією 
заходів з різних аспектів діяльності 
ОМС, у яких прийняли участь 
представники обласної ради

шт. внутрішній облік 6 6

Голова Хмельницької обласної ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів ОДА

В. ЛАБАЗЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ектора Департаменту фінансів ОДА О. ПЕТРИЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


