
1. 0100000 04358508
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04358508
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030   0620 10537000000

(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

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

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

30.12.2021 р. № 165

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області
(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13158800 гривень , у тому числі загального фонду – 11558800 гривень та спеціального фонду –
1600000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;Бюджетний кодекс України від  від 08.07.2010р. №2456-VI;Закон України  "Про місцеве самоврядування  в Україні";Наказ Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 
27.07.2011 р. №945 (із змінами від  30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);  наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Структури кодування програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та  
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" від 20.09.2017року №793 (зі змінами);

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

Ціль державної політики

Підвищення рівня благоустрою громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Гатненської сільської територіальної громади



№
з/п

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6,179,000
2 1,600,000 3,000,000
3 0 2,590,000
4 0 1,389,800

1,600,000 13,158,800

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1
грн. 1,600,000.00 13,158,800.00
грн. 0.00 2,050,000.00

2
од. 1,600,000.00 3,000,000.00

кВт.год 0.00 759,546.55

(підпис)

(підпис)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Плата за послуги з благоустрою 6,179,000
Придбання матеріалів 1,400,000
Оплата електроенергії (вуличне освітлення) 2,590,000
Видатки на заробітну плату 1,389,800

Усього 11,558,800

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 кошторис 11,558,800.00
Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення кошторис 2,050,000.00
продукту

Фінансово-економічне управління

загальна кількість придбання кошторис 1,400,000.00
обсяг споживання активної енергії (в тому числі розподілу) річний план 759,546.55

Начальник управління Ольга БОБРУЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

31.12.2021 р.

М.П.

Сільський голова Олександр ПАЛАМАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


