
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
09 лютого 2022 року № 57/2022-ОР

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради 
від 03 лютого 2022 року № 44/2022-ОР «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік, головним розпорядником коштів за 

якими визначено Одеську обласну раду»

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, на виконання наказу 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення обласної 
ради від 25 січня 2022 року № 408-УІІІ «Про внесення змін 
до рішення обласної ради 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний 
бюджет Одеської області на 2022 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 03 лютого 
2022 року № 44/2022-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 
2022 рік, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну 
раду», а саме:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм:
-за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 

(підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових 
комплексів комунальної власності)» на 2022 рік у сумі 52 676 372 грн, 
що додається.

1.2. Затвердити паспорти бюджетних програм:
- за КПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» 
на 2022 рік у сумі 100 000 грн, що додається;

-за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на 2022 рік у сумі 100 000 грн, 
що додається.

2. Контроль за

Голова обласної



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0# лютого 2022 року № £  /2022-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

25042882
(код за ЄДРПОУ)

_____ Одеська обласна рада____
(найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що 
надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних 
3111 1040 життєвих обставинах,

підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного

_________________________________ типу та прийомних сімей
(код Програмної (код Типової (код Функціональної (найменування бю дж етної програм и  згідно 3 Т иповою

класифікації видатків програмної класифікації програм ною  класифікацією  видатків т а  кредитування
та кредитування класифікації видатків видатків та м ісцевого бю дж ету)

місцевого бюджету) та кредитування кредитування
місцевого бюджету') бюджету')

2. 0110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредиту вання 

місцевого бюджету')

3. 0113111

25042882
(код за ЄДРПОУ)

1510000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 
гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники 
бюджетної програми» (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі 
змінами);
- рішення Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської 
області на 2022 рік» (зі змінами).

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

№
з/п Ціль державної політики

1.
Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення соціального захисту дітей, 
які опинились у складних життєвих обставинах



Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов для надання соціальних послуг дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми:
№
з/п Завдання

1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів:
________________________________________________________________________________________________________ гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1. Проведення капітального ремонту в соціальних закладах 0 100 000 100 000

Усього 0 100 000 100 000

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

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1. затрат

обсяг видатків на проведення капітального 
ремонту в соціальних закладах грн кошторис 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0

продукту
кількість об'єктів проведення капітального 
оемонту од. кошторис 1 1

ефективності

середні витрати на проведення капітального 
ремонту одного об'єкту грн розрахунково 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0

якості

рівень готовності робіт з капітального ремонту % розрахунково 1 0 0

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від /Лютого 2022 року № дЗо^/2022-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Одеська обласна рада 25042882
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

25042882
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2 . 0110000
(код Програмної

Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

Реалізація інших заходів щодо
3. 0117370 7370 0490 соціально-економічного

розвитку територій
(код Програмної (код Типової (код Функціональної

класифікації видатків програмної класифікації класифікації видатків 
та кредитування видатків та та кредиту вання

місцевого бюджету ) кредиту вання місцевого бюджету)
бюджету’)

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

1510000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 
гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної 
програми» (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
- рішення Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-УІИ «Про обласний бюджет Одеської області на 
2022 рік» (зі змінами).

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 територій

7. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території

8. Завдання бюджетної програми:
№
з/п Завдання

1. Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території



9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

і.
Виготовлення науково-проектної документації для проведення 
реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій

100 000,00 100 000,00

Усього 100 000,00 100 000,00

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

гривень

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 .

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього1. Виготовлення науково-проектної документації для проведення реставраційного ремонту об'єктів
для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

затрат

обсяг видатків на виготовлення науково- 
проектної документації для проведення 
реставраційного ремонту

грн кошторис 100 000 100 000

продукту

кількість об'єктів виготовлення науково- 
проектної документації од. кошторис 1 1

ефективності

середні витрати на виготовлення науково- 
проектної документації одного об'єкта грн розрахунково 100 000 100 000

Я КО С ТІ

рівень готовності робіт з виготовлення науково- 
проектної документації % розрахунково 100 100

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Г олова
Одеської обласної ради



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від (99 лютого 2022 року № ^  с^72022-ОР

П А С П О РТ

бю дж етної програм и м ісцевого бю дж ету на 2022 р ік  (нова редакція)

1. 0100000 Одеська обласна рада ________25042882
(код Програмної {найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

2. 0110000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

3. 0117693 7693 0490

Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

(код Програмної (код Типової (код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікації програмної Функціональн класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету7)
видатків та класифікації ої класифікації

кредитування видатків та видатків та
місцевого кредитування кредитування
бюджету) місцевого

бюджету)
бюджету)

25042882
(код за ЄДРПОУ)

1510000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 676 372 гривень, у тому числі загального фонду - 
47 831 372 гривень та спеціального фонду - 4 845 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної 
програми» (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
- рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання 
фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних 
громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та 
діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки» (зі 
змінами);
- рішення Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області 
на 2022 рік» (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 .
Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, 
організаціями)

7. Мета бюджетної програми: забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій



8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

Одеська обласна рада

1 Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»

2
Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу -  адміністративного 
будинку № 2»

3
Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної 
адміністрації»

4 Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»

5 Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»

6 Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»

7 Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»

Управління обласної ради з майнових відносин

1 Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»

2 Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

Одеська обласна рада

1
Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних 
будівель» 33 522 521 0 33 522 521

2
Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного 
майнового комплексу -  адміністративного будинку № 2» 1 758 170 0 1 758 170

3
Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню 
обласної ради та обласної державної адміністрації» 3 007 881 3 345 000 6 352 881

4
Фінансова підтримка Агентства транскордонного 
співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» 1 000 000 0 1 000 000

5 Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування» 5 067 696 1 500 000 6 567 696

6 Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту» 734 225 0 734 225

7
Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку 
«Т илігульський» 565 250 0 565 250

Усього 45 655 743 4 845 000 50 500 743

Управління обласної ради з майнових відносин

1 Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм» 600 000 0 600 000

2 Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд» 1 575 629 0 1 575 629

Усього 2 175 629 0 2 175 629

Разом 47 831 372 4 845 000 52 676 372



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

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 .

Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам (установам, організаціям) спільної власності 
територіальних громад Одеської області, які забезпечують 
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та 
діяльність яких спрямована на забезпечення соціально- 
економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки

14 308 851 4 845 000 19 153 851

Усього 14 308 851 4 845 000 19 153 851

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

О деська обласна рада
1 . Утримання Комунальної бюджетної установи 

«Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»
затрат

кількість працівників од.
штатний
розпис 130 130

витрати на забезпечення діяльності 
комунальної бюджетної установи

грн кошторис 33 140 015 33 140 015

погашення кредиторської заборгованості 
за 2021 рік

грн кошторис 382 506 382 506

загальна площа обслуговуваних 
приміщень

м2 звіт 19 841,8 19 841,8

продукту

кількість контрагентів, які обслуговуються од. звіт 18 18

ефективності

витрати на обслуговування 1 контрагента грн розрахунково 1 862 362 1 862 362

якості
відсоток наданої підтримки комунальній 
бюджетній установі на її утримання

% розрахунково 100,0

3. Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу -
адміністративного будинку № 2»

затрат

кількість працівників од.
штатний
розпис 77 77

витрати на фінансову підтримку 
комунального підприємства

грн кошторис 1 758 170 1 758 170

загальна площа обслуговуваних 
приміщень

м2 звіт 5 117 5 117

продукту

кількість контрагентів, які обслуговуються од. звіт 15 15

ефективності

витрати на обслуговування 1 контрагента грн розрахунково 117211 117 211

якості
частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунального підприємства

% розрахунково 40,3



№
з/п Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

4. Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради
та обласної державної адміністрації»

затрат

кількість працівників од.
штатний
розпис 39 39

витрати на фінансову підтримку 
комунальної установи

грн кошторис 3 007 881 3 007 881

витрати на придбання автомобіля грн кошторис 3 345 000 3 345 000

загальна площа приміщень м2 звіт 826 826

кількість автомобілів од. звіт 22 22

загальний пробіг автомобілів ТИС. км звіт 200 200

витрати палива літрів звіт 25 800 25 800

витрати палива на 1 автомобіль літрів звіт 1 173 1 173

кількість водіїв од.
штатний
розпис 22 22

продукту
кількість контрагентів, яким надані 
транспортні послуги

од. звіт 22 22

кількість відпрацьованих годин водіями год. звіт 16 000 16 000

кількість відпрацьованих годин 1 водієм год. звіт 727 727

кількість придбаних автомобілів од. звіт 1 1

ефективності

витрати на обслуговування 1 контрагента грн розрахунково 136 722 136 722

витрати на придбання 1 автомобіля грн розрахунково 3 345 000 3 345 000

якості

частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунальної установи % розрахунково 99,0

5. Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва 
«Єврорегіон Нижній Дунай»

затрат

кількість працівників од.
штатний
розпис 18 18

витрати на фінансову підтримку Агентства грн кошторис 1 000 000 1 000 000

продукту

кількість проведених семінарів од. звіт 4 4

кількість наданих заявок на отримання 
міжнародних та національних грантів од. звіт 9 9

ефективності
кількість проведених семінарів на 1 
працівника од. розрахунково 1 1

кількість оформлених заявок на 1 
працівника од. розрахунково 1 1

якості

частка фінансової підтримки у загальних 
витратах Агентства % розрахунково 100,0



№
з/п Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

6.
Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»

затрат

кількість працівників од.
штатний
розпис 87 87

витрати на фінансову підтримку 
комунальної установи

грн кошторис 4 190 400 4 190 400

витрати на придбання столового 
обладнання

грн кошторис 877 296 877 296

обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації для проведення 
капітального ремонту

грн кошторис 1 500 000 1 500 000

продукту

кількість проведених офіційних прийомів од. планово 42 42

кількість придбаного обладнання од. планово 2 712 2 712

кількість об'єктів виготовлення проектно- 
кошторисної документації для проведення 
капітального ремонту

од. планово 1 1

ефективності

витрати на одного працівника грн розрахунково 48 166 48 166

витрати на придбання одиниці столового 
обладнання

грн розрахунково 323 323

середні витрати на виготовлення проектно 
кошторисної документацій' одного об'єкту

грн розрахунково 1 500 000 1 500 000

якості

частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунальної установи

% розрахунково 80,0

7.
Ф інансова п ідтрим ка С К К  «О деський П алац спорту»

затрат

витрати на фінансову підтримку 
комунального підприємства

грн кошторис 734 225 734 225

кількість штатних одиниць од.
штатний
розпис 41 41

продукту

кількість укладених договорів од звіт 12 12

ефективності

середньооблікові затрати на одного 
працівника

грн розрахунково 17 908 17 908

якості

частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунального підприємства

0//0 розрахунково 6,4



№
з/п Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

8. Ф інансова п ідтрим ка регіонального ландш аф тного парку «Т илігульський»
затрат
кількість штатних одиниць ОД.

штатний
розпис 24 24

витрати на фінансову підтримку 
комунального підприємства

грн кошторис 565 250 565 250

продукту
кількість укладених договорів од звіт 6 6

ефективності
витрати на одного працівника грн розрахунково 23 552 23 552
якості
частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунального підприємства

% розрахунково 100,0

У правління обласної ради з м айнових відносин
4. Фінансова підтримка ЮЗ «Одесаоблфарм»

затрат
кількість штатних одиниць од.

штатний
розпис 22 22

витрати на фінансову підтримку 
комунального підприємства

грн кошторис 600 000 600 000

продукту
кількість укладених договорів од. звіт 20 20
ефективності
середньооблікові затрати на одного 
працівника

грн розрахунково 27 273 27 273

якості
частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунального підприємства % розрахунково 100,0

5. Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»
затрат
кількість штатних одиниць од.

штатний
розпис 40 40

витрати на фінансову підтримку 
комунального підприємства

грн кошторис 1 575 629 1 575 629

продукту
кількість укладених договорів од. звіт 3 3
ефективності
середньооблікові затрати на одного 
працівника

грн розрахунково 39 391 39 391

якості
частка фінансової підтримки у загальних 
витратах комунального підприємства

^^рахунково
_____

95,0

Григорій Д ІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

М арина ЗІН ЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

0,


