
500 000,00 гривень та

№ з/п Ціль  державної  політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 грудня.2018  року № 1209 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                            код  за  ЄРДПОУ

3 1510000 1516014                         '6014
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів                                                      1053800000

1 1500000
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого

 комітету Гірської сільської ради                                                                                                                              44094449

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів  місцевого  бюджету)                                                                                код  за ЄДРПОУ

2. 1510000
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого

 комітету Гірської сільської ради                                                                                                                              44094449

Наказ начальника від 09.02.2021р. № 02/ОД

Начальник управління

В.О. Жила

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України; 

Бюджетний  кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS; 

Розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; 

Наказ Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та  виконання місцевих бюджетів"; 

Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів" у  редакції наказу 

Міністерства  фінансів  України від  29.12.2018 року №   1 209

Наказ Міністерства фінансів України  від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;" 

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2021-2025  роки затверджена рішенням від 24.12.2020 №104-4-VIII; 

Рішення Гірської сільської ради  № 94-4-VIII  від 24.12.2020  "Про місцевий  бюджет Гірської сільської ради на 2021  рік"

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

(КТПКВК МБ) (КТПКВК МБ)                     (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                             код  бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -



1 Кількість місяців надання послуг по вивезенню сміття міс. 12 0

Продукту

1 Покриття витрат по вивезенню ТВП від населення грн. Розрахунок 0,00

Затрат 0,00

1 Покриття витрат по вивезенню ТВП від населення грн. Кошторис  2021 500 000,00 0,00 500 000,00

71 2 3 4 5 6

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього 500 000,00 0,00 0,00

 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств на 2021-2025  роки
                          500 000,00   0,00 0,00

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000,00

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

1 Покриття витрат по вивезенню ТВП від населення 500 000,00 0,00 500 000,00

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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

1 2

1 Покриття витрат по вивезенню ТВП від населення

7.  Мета бюджетної програми:

Метою Програми є - покращення благоустрою сільської  території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція 

вже існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських  комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, 

раціональне використання, належне утримання  об’єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини 

довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання



Головний  бухгалтер Н.В. Паршенко

(підпис) (ініціали і прізвище)

2 Очікуєма кількість сміття м3

Начальник управління В.О. Жила

(підпис) (ініціали і прізвище)

Якості

1 Середня вартість 1 м3 вивозу сміття грн.
Фактичні розрахунки

0,00 0,00

Ефективності

Погоджено Л.В. Баркова

Начальник фінансового відділу (ініціали і прізвище)


