
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(0)(7)(5)(1)(2)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами(0) (9) (6) (0)(1) (0) (8) (0)(0)(1)(1)(1)(0)(8)(0)

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

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -1 548 500Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

1 470 500 гривень.гривень та спеціального фонду - 78 000
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, о самоврядування", Положення про виконавчий орган сільської ради, нормативно-правові акти у сфері
діяльності, Наказ МФУ від 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого
бюджету" зі змінами. Закон України "Про загальну середню освіту"Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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
Кам`янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02-03/0728-01-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(0)(4)(3)(4)(9)(5)(5)(0)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) Кам`янська сільська рада
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(4)(9)(5)(5)(0)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Кам`янська сільська рада
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО



7.

8.

N з/п

9.

(грн)

N з/п

1
1
2
3
4
5
6

10.

(грн)

N з/п

500 -інші поточні видатки 500
78 000 1 548 5001 470 500Усього

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

Усього
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів

42 3 5
64 000 1 246 4001 182 400оплата праці

274 100260 100 14 000нарахування на оплату праці
1 000 1 000предмети, матеріали, обладнання та

інвентар
-

оплата послуг (крім комунальних) -1 500 1 500
оплата енергоносіїв 25 000 25 000-

Мета бюджетної програми
Доступна спеціальна освіта на території громади

Завдання бюджетної програми

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів



1

11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

(підпис)

(підпис)

-

- -

М.М Станинець

(ініціали/ прізвище)

(ініціали/ прізвище)

Симчик О.М.

- -

-

Джерело інформаціїПоказник Одиниця виміру

52 3 4
затрат

-
продукту

Загальний фонд Спеціальний фонд

-

6 7

Усього

-

- - -

Дата погодження

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Фінансовий відділ Кам`янської сільської ради
ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ефективності

якості

28-01-2021

32 4
-- -
-Усього -

Результативні показники бюджетної програми:

5

-

{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}


