
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

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

Наказ / розпорядчий документ
Літинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

325.01.2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)

Будівництво освітніх установ та закладів(0) (4) (4) (3)(7) (3) (2) (1)(0)(1)(1)(7)(3)(2)(1) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(КФКВК)

Літинська селищна рада
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Літинська селищна рада
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

гривень, у тому числі загального фонду -92 651Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

92 651 гривень.- гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про землеустрій"
Програма соціально-економічного розвитку Літинської селищної  територіальної громади на 2021 рік

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
3

10.

(грн)

N з/п

1
1

11.

Забеспечення достатнього рівня функціонування  закладів освітніх установ

Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних
коштів

УсьогоСпеціальний фондЗагальний фонд

43 52
Виготовлення ПКД на будівництво
їдальні

92 651- 92 651
92 651Усього 92 651-

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

Найменування місцевої / регіональної
програми

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього

3 52 4
92 651- 92 651Програми соціально-економічного

розвитку Літинської селищної
територіальної громади на 2021 рік,ріш
2с.8 ск№29 від 23.12.2020 року

92 651- 92 651Усього

Результативні показники бюджетної програми:



N з/п

1
1
1
2

1
3
1
4

М. П.

-

-

Загальний фонд

5

92 651,00

1,00

6

Спеціальний фонд

92 651,00

1,00

7

УсьогоДжерело інформаціїПоказник Одиниця виміру

432
затрат
Обсяг видатків на виготовлення ПКД грн. програма
продукту

Кількість виготовленої ПКД програмашт.

92 651,00- 92 651,00розрахунок

- - -

Анатолій БИЧОК
(ініціали/ прізвище)(підпис)

Лариса АФАНАСЬЄВА
(ініціали/ прізвище)(підпис)

Дата погодження

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Літинськойї  селищної ради

Середні витрати на виготовлення ПКД
ефективності

якості

01.02.2021

грн.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


