
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ 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 міського голови 
від / ’"У  лютого 2022 року № ^
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

03084813
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217680
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________ 7680_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________ 0490_________
(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)

02536000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 719 654 гривень, у тому числі загального фонду - 719 654 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24 12.2021р. №705)

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

№ з/п Цілі державної політики

1
Визначає правові засади організації і діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, їх взаємовідносин з державними органами та органами місцевого 
самоврядування



7. Мета бюджетної програми
Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

|№  з/п Завдання
І 1 Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Вінницька міська рада

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Вінницька міська рада 719 654 719 654

Усього 719 654 719 654

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної пробами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік 719 654 719 654

Усього 719 654 719 654

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М І Р У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Вінницька міська рада
1 затрат

Обсяг видатків грн.

Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 
№706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік", 
розрахунок

719 654 719 654

2 продукту
Кількість Асоціацій, членами яких є Вінницька міська рада | шт. |Рішення міської ради | 5| | 5

3 ефективності
Середня вартість внеску до одної асоціації | грн. | Розрахунковий показник | 143 9311 | 143 931

4 якості / ]

Вчасна та в повному обсязі сплата членських внесків У / відс.
Дані бухгалтерського обліку, 
розрахунок 100,0 100,0

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

ДиреяШШ&Лш,

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

•нту фінансів
Н.Д. Луценко

' / . 02.2022 р.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


