
1. 1500000 44094449

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 44094449

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1516020 6020   0620 10538000000

(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)

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

Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

22.02.2021 р. № №04/ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – 0 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;"

Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 

№213-6-VIII;

Рішення Гірської сільської ради від 18.02.2021 №239-8-VIII  «Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24.12.2020 року № 94-4-VІІІ "Про затвердження бюджету Гірської 

сільської територіальної громади на 2021 рік"



№

з/п

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 50 000

0 50 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 50 000

0 50 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 50 000,00

2

од. 0,00 0,00

3

тис.грн. 0,00 0,00

1 3 6 7

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства 

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства 50 000

Усього 50 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII; 
50 000

Усього 50 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

обсяг видатків Розрахунок 50 000,00

продукту

кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального 

господарства, яким планується надання підтримки
Розрахунок 0,00

ефективності

середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації Розрахунок 0,00

2 4 5



4

відс. 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

житлово-комунального господарства

якості

темп зростання середньої суми підтримки однієї організації 

порівняно з попереднім роком
0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

22.02.2021 р.

М.П.

Начальник управління
Жила В.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління
Баркова Л.В.


