
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
26 липня 2021 року №39

с. Віта-Поштова

Про затвердження паспорта бюджетної 
програми на 2021 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно на виконання 
рішення позачергової сесії Гатненської сільської ради №11/2 від 15.07.2021р., 
у відповідності до наказу МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації 
та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового 
використання бюджетних коштів:

1. Затверджую паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 
рік, а саме:

- КТПКВК МБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

Т.в.о.начальника управління ху Ірина СОЛТИС
\\ /Ф^ІІ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

)26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ
Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району 
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

19.07.2021 р. № 39

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

0600000 Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 44004842
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Гатпенська сільська рада Фастівськогс

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

) району Київської області

(код за ЄДРПОУ)

44004842

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0617321 7321

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(код за ЄДРПОУ)

10537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет)')

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -300000 гривень , у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 300000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про місцеве самоврядування вУкраїні":
Закон України "Про освіту";
Закон України "1 Іро повну загальну середню освіту":
1 Іаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "1 Іро деякі питання запровадження програмно-соціального методу складання та виконання місцевих бюджетів":
Наказ Міносвіти від 10.07.2017 №922 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта":
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів":
Рішення Одинадцятої (позачергової) сесії VIII скликання №11/2 від 15.07.2021 року "Про внесення змін до бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на здійснення будівництва освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми
Капітальний ремонт приміщення холу ІОрівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району



8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

Здійснення капітального ремонту та реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Капітальний ремонт приміщення холу Юрівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів Гатненської сільської 
ради Фастівського району

0 300 000 300 000

Усього 0 300 000 300 000

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт од.
програма соціально- 
економічнго ровітку

0,00 1,00 1,00

2 продукту

кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт од.
програма соціально- 
економічнго ровітку

0.00 1,00 1.00

3 ефективності
середня вартість ремонту одного об'єкта тис.грн розрахунок 0.00 300,00 300,00


