
1. 0200000 04410918

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04410918

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217363 7363   0490 23546000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

№

з/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

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування головного розпорядника

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –815088 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 815088 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

05.03.2021 р. № 48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом 

Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

рішення Руськополянської сільської ради "Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік  " від 24.12.2020 №3-41/VIII.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання



гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 601 436 601 436

2 213 652 213 652

815 088 815 088

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 601 436,00 601 436,00

тис.грн. 213 652,00 213 652,00

2

од. 1,00 1,00

од. 1,00 1,00

3

тис.грн. 601 436,00 601 436,00

тис.грн. 213 652,00 213 652,00

1 3 6 7

4

відс. 100,00 100,00

відс. 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Реконструкція системи опалення будинку культури в с.Руська Поляна за рахунок субвенції 0

Реконструкція системи опалення будинку культури в с.Руська Поляна за рахунок співфінансування 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

 Обсяг видатків на проведення реконструкції обєкту кошторис 0,00

Обсяг видатків на проведення реконструкції обєкту кошторис 0,00

продукту

Кількість обєктів, що планується реконструювати рішення сесії 0,00

Кількість обєктів, які планується реконструювати рішення сесії 0,00

ефективності

Середня вартість реконструкції одного обєкту розрахунок 0,00

Середні витрати реконструкції одного обєкту розрахунок 0,00

2 4 5

якості

Рівень готовності обєкту реконструкції розрахунок 0,00

Рівень готовності обєктів реконструкції розрахунок 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.03.2021 р.

М.П.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Руськополянської сільської ради 

Начальник фінансового управління Юлія ХРЯПАК


