
№

1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

Спеціальний фонд

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

№ з/п

Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції установ та закладів культури та введення їх в експлуатацію

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

99 513,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ РКіТ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів культури

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

18.03.2021 37

Відділ РКіТ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41187184
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

1017324 7324 0443

1010000 Відділ РКіТ 41187184
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)
1450200000Будівництво-1 установ та закладів культури

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

1

1

Забезпечення капіталного ремонту об`єкту

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

99 513,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний  кодекс  України ,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів",  Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами; рішення сесії Баштанської міської ради від 04.03.2021 р.№ 5 "Про 
внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік"



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

18.03.2021

в.о.начальника фінансового відділу Наталія ЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

гривень

0,00Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 54

Загальний фонд

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

0

Начальник відділу РКіТ
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат
53 4

1
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної 
громади  на 2020-2022 роки

0,00 99 513,00 99 513,00

Одиниця 
виміру

Показники

Усього 0,00

Спеціальний фонд

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

1 99 513,00 99 513,00

6 7

0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

99 513,00 99 513,00

УСЬОГО 0,00 99 513,00 99 513,00

460,40

0 продукту 0,00

0 обсяг капітального ремонту об`єкту кв. м. кошторисна документація 0,00 460,40

1,00

0 ефективності 0,00

0 кількість об`єктів,в яких планується капітальний ремонт од. кошторис 0,00 1,00

39,000 рівень готовності об`єкту відс. кошторис 0,00 39,00

99,51

0 якості 0,00

0 середні витрати капітального ремонту одного об`єкту тис.грн. кошторисна документація 0,00 99,51


