
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 

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.02.2021 р. № 29

1 . 0200000

П аспорт
б ю д ж ет н о ї п р о гр а м и  м ісц ев о го  б ю д ж ет у  на 2021 р ік

Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 16558000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

тому числі загального фонду -  1465000 гривень та спеціального фонду -
1843243 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Бюджетний Кодекс України"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"; Постанова КМУ від 28.02.2002 
№228 "Про затвердження порядку складання, розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами; НАКАЗ від 2 грудня 2014 року 
№1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; Наказ Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"; Постанова КМУ від 09.03.2016 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; рішення третьої сесії 8 скликання №2 Заводської міської ради від 24.12.2020року 
"Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Виконання власних самоврядних повноважень

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3308243 гривень , у



оюджетної програми

лення завдань основних орієнтирів визначених в бюджетних програмах згідно чинного законодавства

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Інша діяльність у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 інша діяльність у сфері державного управління 1 465 000 1 843 243 3 308 243
Усього 1 465 000 1 843 243 3 308 243

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

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

і 2 3 4 5

1 Проект "Сучасне обладнання методичного кабінету-складова запорука всебічного розвитку дошкільників" 
/засосування сучасного обладнання у розвивальному середовищі ДНЗ/ 3 600 26 000 29 600

2 Проект "Поновлення комплекту звукопідсилюючої та світлозвукової апаратури для організації виховного 
проценсу і проведення культурно-масових заходів у коледжі 33 894 51 785 85 679

3 Проект "Сучасна спортивна зала- створення комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом для 
учнів та молодших жителів містечка" 47 392 16 108 63 500

4 Проект "Від модернізації шкільної їдальні- до здорового харчування дітей" 0 99 950 99 950
5 Проект "Дизайн у стилі НУШ: облаштування осередку художньо-творчої діяльності учнів" 117 000 0 117 000
6 Проект "Магія світла" 44 100 149 400 193 500
7 Програма "Розвитку у сфері державного управління на 2021 рік " 1 219014 0 1 219014
8 Програма "Розвитку у сфері державного управління на 2021 рік " 0 1 500 000 1 500 000

Усього 1 465 000 1 843 243 3 308 243

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
обсяг витрат нгі придбання основних засобів та необоротних грн. кошторис 3600,00 26000,00 1 29600,00



* 2 3 4 5 6 7
матеріальних активів по проекту "Сучасне обладнання 
методичного кабінету-складова запорука всебічного розвитку 
дошкільників"
обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по проекту "Поновлення комплекту 
звукопідсилюючої та світлозвукової апаратури для організації 
виховного процесу і проведення культурно-масових заходів у 
коледжі"

грн. кошторис 33894,00 51785,00 85679,00

обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по проекту "Сучасна спортивна зала- 
створення комфортних умов для занять фізичною культурою та 
спортом для учнів та молодших жителів містечка"

грн. кошторис 47392,00 16108,00 63500,00

обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по проекту "Від модернізації шкільної 
їдальні-до здорового харчування дітей"

грн. кошторис 0,00 99950,00 99950,00

обсяг витрат на придбання основних засобів та необоротних 
матеріальних активів по проекту "Магія світла" грн. кошторис 44100,00 149400,00 193500,00

обсяг витрат на придбання необоротних матеріальних активів по 
проекту "Дизайн у стилі НУШюблаштування осередку художньо- 
творчої діяльності учнів"

грн. кошторис 117000,00 0,00 117000,00

2 продукту
кількість проектів для реалізації од. кошторис 5,00 1,00 6,00
кількість одиниць придбання од. кошторис 231,00 16,00 247,00

3 ефективності
витрати на придбання обладнання грн. розрахунок 10238,00 21453,00 31691,00

4 ЯКОСТІ

динаміка готовності об'єкта після реалізації-гіроєкта л-іхх------------------------------------------------------ —  <77?  ---------------- відс. ^ -розрахунок /\ 100,00 0,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

го відділу виконавчого

Віталій СИДОРЕНКО
(підщц (ініціали/ініціал, прізвище)

ької міської ради Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


