
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. 0117321 7321   0443 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)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17698983 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 17698983 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,  Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 07.12.2017 №2246-VIII, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мінфіну від 27.07.2017р.№945 ,  Наказ Міністерства 
фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «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» (зі змінами та доповненнями).

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

Ціль державної політики

Будівництво освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту, будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів



№
з/п

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 17,698,983 17,698,983
17,698,983 17,698,983

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів 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

Сільський голова Олександр ПАЛАМАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово-економічне управління

Начальник управління Ольга БОБРУЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

31.12.2021 р.


