
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. 0217670 7670   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

1

№

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

коштів місцевого бюджету )

05.03.2021 р. № 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –370000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 370000 

гривень .

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 зі змінами

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

Ціль державної політики

Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

7. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 160 000 160 000

2 210 000 210 000

370 000 370 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 370 000 370 000

370 000 370 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 160,00 160,00

тис.грн. 210,00 210,00

2

од. 1,00 1,00

од. 1,00 1,00

3

тис.грн. 160,00 160,00

1 3 6 7

тис.грн. 210,00 210,00

4

відс. 100,00 100,00

відс. 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Виконання програми "Фінансова підтримка комунальних підприємств" 0

Виконання програми "ФІнансова підтримка комунальних підприємств" 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг видатків на придбання причепа кошторис 0,00

Обсяг видатків на придбання основного засобу кошторис 0,00

продукту

Кількість підприємств, яким планується надання підтримки рішення сесії 0,00

Кількість підприємств, яким виділяється фінансова підтримка рішення сесії 0,00

ефективності

Середня сума підтримки на придбання одного основного засобу розрахунок 0,00

2 4 5

Середня сума підтримки на придбання одного основного засобу розрахунок 0,00

якості

Вітсоток виконання розрахунок 0,00

Відсоток виконання розрахунок 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.03.2021 р.

М.П.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Руськополянської сільсьої ради

Начальник фінансового управління Юлія ХРЯПАК


