
1.

2.

3.

мета відсутня
7. Мета бюджетної програми

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Рішення бюджетної комісіїї від 12.02.2020 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

№ з/п

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

10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.072010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве саврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України "Про державний бюджет україни на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VІІІ, Накази Міністерства 
фінансів України від 08.02.2010 №805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 
№836 "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ від 13.12.2019 року 
№ 2551-43/2019 "Про бюджет Печеніжинської селищної радина 2020 рік".

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

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40157159

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (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)

0118230 8230 0380

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

40157159

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)
09502000000Інші заходи громадського порядку та безпеки

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



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

(Дата погодження)

Печеніжинська селищна рада ОТГ
(Назва місцевого фінансового органу)

21.02.2020

Начальник відділу фінансів Досінчук В. І.

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

10 000,00

Спеціальний фонд Усього

Одиниця 
виміруПоказники Загальний фонд Спеціальний фонд

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 53

Печеніжинський селищний голова ОТГ
(підпис)

Довірак І. В.

ПОГОДЖЕНО:

1 54

Усього

1
Комплексна програма 2019-2020 рр. "Безпечна громада"

10 000,00 0,00 10 000,00

Усього

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

1 0,00 10 000,00

Спеціальний фонд

Предмети та матеріали (придбання бензину для службового автомобіля поліції)
4 51

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

10 000,00

10 000,00УСЬОГО 10 000,00 0,00

10 000,00 0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд


	КПК0118230

