
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.05.2021 р. № 102

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0100000 Слобожанська селищна рада 04397508

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Слобожанська селищна рада 04397508

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116017 6017   0620 20552000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Утримання  в належному стані об`єктів житлово-комунального господарства  

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-
комунального господарства

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2188543 гривень , у тому числі загального фонду – 1402666 гривень та спеціального фонду – 
785877 гривень .

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України "Про благоустрій населених пунктів" , Закон України «Про 
Держбюджет на 2020 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення 2 сесії селищної ради від 22.12.2020 року № 56-VIII, , рішення 5 сесії селищної ради від 
21.01.2021 року № 128-VIII, рішення 8 сесії селищної ради від 18.03.2021 № 236-VIII, рішення 10 сесії селищної ради від 22.04.2021 року № 236-VIII, рішення 11 сесії селищної ради від 
20.05.2021 року № 350-VIII

№
з/п



8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 'Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Заробітна плата з нарахуванням 697,927 0 697,927

2 Комунальні платежі 424,063 0 424,063

3 Інші витрати 280,676 785,877 1,066,553

Усього 1,402,666 785,877 2,188,543

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 1,402,666 785,877 2,188,543

Усього 1,402,666 785,877 2,188,543

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

сума затрат грн. Кошторис 697,927.00 0.00 697,927.00

сума витрат грн. Кошторис 424,063.00 0.00 424,063.00

сума витрат грн. Кошторис 280,676.00 0.00 280,676.00

Кошторис грн. Кошторис 0.00 785,877.00 785,877.00

2 продукту

кількість працівників осіб штатний розпис 5.50 0.00 5.50

кількість будівель од. звітність установ 1.00 0.00 1.00

кількість будівель од. звітність установ 1.00 0.00 1.00

1 2 3 4 5 6 7

Кількість установ од. звітність установ 0.00 1.00 1.00

3 ефективності

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-
2025роки

№
з/п

Джерело
інформації



середньорічні витрати грн. розрахунок 126,895.82 0.00 126,895.82

середньорічні витрати грн. розрахунок 424,063.00 0.00 424,063.00

середньорічні витрати грн. розрахунок 280,676.00 0.00 280,676.00

Середньорічні витрати грн. розрахунок 0.00 785,877.00 785,877.00

4 якості

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

питома вага відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

Питома вага відс. розрахунок 0.00 100.00 100.00

Заступник селищного голови Олена ТИМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління Наталія БАРДАКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.05.2021 р.

М.П.


	Паспорт бюджетної програми 0116

