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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ відділу  освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради  

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0610000 Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 41186924

від 10   вересня     2020 року__№_172______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0600000 Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 41186924

14502000000
(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)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція  України, Бюджетний  кодекс  України , Закон  України "Про освіту " Закон  України  "Про місцеве  самоврядування  в Україні  " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР  , Закон 
України "Про Державний бюджет України" наказ  Міністерства  фінансів  України  від 26.08 .2014  р.№ 836  "Про деякі  питання зппровадження програмно-цільового  методу  
складання  та  виконання  місцевих  бюджетів "  наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку  результативних  показників 
бюджетних  програм для місцевих  бюджетів за  видвтками що не враховуються при  визначені обсягу міжбюджетних трансфертів"рішення сесії Баштанської  міської  ради №19 від 
23.12.2019 р."Про  міський бюджет Баштанської міської ради на  2020р.",рішення сесії Баштансько  міської  ради №9 від 04.03.2020 р."Про внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради  на 2020 рік",рішення сесії Баштансько  міської  ради №7 від 23.06.2020 р."Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради  на 2020 
рік",рішення сесії Баштансько  міської  ради №7 від 30.07.2020 р."Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради  на 2020 рік"рішення сесії Баштансько  міської  
ради №3 від 27.08.2020 р."Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради  на 2020 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 480 813,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 480 813,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

1 Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території.



№ з/п Завдання

1 Забезпечення   реконструкції  об"єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальне будівництво та забезпечення   реконструкції  об"єктів 0,00 1 078 492,00 1 078 492,00

2 Забезпеченя  проведення капітального ремонту 0,00 1 402 321,00 1 402 321,00

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО 0,00 2 480 813,00 2 480 813,00

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

Усього 2 480 813,00 2 480 813,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку освіти 0,00 2480813,00 2480813,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат 0,00

974 592,00

0 в т.ч. виготовлення ПКД кв. м. акти обстеження ,дефектні  акти 0,00 100 006,00 100 006,00

0 Обсяг на  капітальне будівництво ,реконструкцію грн., звітність 0,00 974 592,00

1 506 221,00

0 в т.ч. виготовлення ПКД кв. м. акти обстеження ,дефектні  акти 0,00 0,00 0,00

0 Обсяг проведеного капітального  ремонту грн., звітність 0,00 1 506 221,00

0,00

0 Кількість обєктів  що  планується  реконструювати,ремонтувати од. розрахунок 0,00 4,00 4,00

0 продукту

0,00

0 Середні  витрати на 1 м.кв. реконструкції обєкта тис.грн. розрахунок 0,00 3,48 3,48

0 ефективності

0,00

0 якості 0,00

Середні  витрати на 1 м.кв. ремонту  обєкта тис.грн. розрахунок 0,00 0,00

100,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради

Ганна  ЗЕРКАЛІНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0 рівень готовності об"єктів  реконструкції відс. розрахунок 0,00 100,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
11.09.2020

ПОГОДЖЕНО:
Баштанська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів  ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО



М.П.
(Дата погодження)


