
1.

2.

3.

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  Розпорядження №134 -р  від 
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Олександрівська селищна рада 04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Олександрівська селищна рада 04376162

14503000000

(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)

0111020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
 - Наказ міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ;
- Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року N 2145-УІII ;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року N 2402-III зі змінами та доповненнями;
- розпорядження « Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів  бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік 14503000000 (код бюджету) 
» №126-р від 25.06.2020р.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 397.800,00 гривень, у тому числі загального фонду 397.800,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 поточний ремонт закладів освіти 0,00 397.800,00 397.800,00

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

0,00 397.800,00 397.800,00

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0,00

15/07/2020

(Дата погодження)

2 Капітальний ремонт загальноосвітніх закладів
3 поточний ремонт загальноосвітніх закладів

УСЬОГО

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат
2,00

0 Продукту 0,00

0 кількість обєктів, що потребують ремонту шт. ПКД 2,00 0,00

2,00

0 Ефективності 0,00

0 кількість обєктів, що планується відремонтувати шт. ПКД 2,00 0,00

100,000
питома вага кількості обєктів, що потребують ремонту до 

відремонтованих
відс. розрахунково 100,00 0,00

198.900,00

0 Якості 0,00

0 середня вартість ремонту одного обєкту грн. розрахунково 198.900,00 0,00
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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  Розпорядження №134 -р  від 
15.07.2020року
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Олександрівська селищна рада 04376162

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Олександрівська селищна рада 04376162

14503000000

(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)

0117310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,наказу 
Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Олександрівської селищної ради від 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2020 рік" .розпорядження « Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів  бюджету Олександрівської 
селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік 14503000000 (код бюджету) » №126-р від 25.06.2020р..

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1.714.700,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1.714.700,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури

1 будівництво, реконструкція обєктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

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

1 будівництво та капітальний ремонт обєктів комунальної власності 0,00 1.714.700,00 1.714.700,00

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

УСЬОГО 0,00 1.714.700,00

1 2 3 4 5

1
Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019рік

0,00 1.714.700,00 1.714.700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 1.714.700,00

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1.714.700,00

1.714.700,00

15/07/2020

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат
1.714.700,00

0 Продукту 0,00

0 обсяг видатків тис.грн. кошторис 0,00 1.714.700,00

7,00

0 Ефективності 0,00

0 кількість обєктів які планується реконструювати од. пкд 0,00 7,00

100,000 обсяг виконаних робіт відс. розрахунково 0,00 100,00

244.957,00

0 Якості 0,00

0 середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунково 0,00 244.957,00


