
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 жовтня 2020 року № 394

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 04.03.2020 №76
“Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу
України, рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від
27.02.2020 року №1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 32 (позачергової) сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 року №1103 "Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік", рішення 33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
від 10.04.2020 року №1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 34 сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 року №1157 "Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік", рішення 35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
від 23.06.2020 року №1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 36 сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.07.2020 року №1219 "Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік", рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
від 22.09.2020 року №1277 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення 39
(позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 року
№1340 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік" та Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами):



1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Виконавчого
комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0217321 в новій редакції,
що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Гребінківської міської ради Черненкову І.В.

Заступник міського голови В.М. Зінченко



1.

2.

3.
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ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

гривень та

гривень.спеціального фонду- 3 903 069,80

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

3 903 069,80 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00

(код бюджету)

16521000000Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04057406
(код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217321 7321 0443

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Закон України від 14.11.2019 року №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік",                                                                                                                                                                                        

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",                                                                                                                                                                                                                                                 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),                    

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами),                                                                                                                                                                                     

Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.02.2020 р.№1065 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 

Рішення 32 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 р.№1103 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік", Рішення  33 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 10.04.2020 р.№1119 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік", Рішення  34 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.05.2020 р.№1157 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  35 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1194 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  36 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.06.2020 р.№1219 "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 р.№1277 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення  39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 20.10.2020 р. №1340 "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" .                              



1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу.

№ з/п

2 3

Створення належних умов для функціонування закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг закладів дошкільної освіти 

та загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

гривень

6 7

2 3
1 Проведення капітального ремонту об'єктів 0,00 2 715 810,40 2 715 810,40

4

1
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік

42 53

Показники Загальний фонд

2

№ з/п

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

3 903 069,80 3 903 069,80

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5

1

1

Проведення робіт з будівництва освітніх установ та закладів

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

4

5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Спеціальний фонд

0,00 3 903 069,80

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Усього

Усього 0,00 3 903 069,80 3 903 069,80

1

кількість об`єктів, у яких планується провести капітальний ремонт

од.

Програма соціально-економічного 

розвитку Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади 

на  2020 рік

0 5 5

Продукту

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

3 903 069,80

Будівництво майданчика 0,00 1 187 259,40 1 187 259,40

1

1

0,00УСЬОГО



1 Рівень готовності відремонтованого об`єкта відс. Розрахунок 0,00 80,00 80,00

543 162,081
середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта

грн.
Розрахунок

0,00 543 162,08

3 Якості

(Дата погодження)

Заступник міського голови В.М. Зінченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Н.Б. Бондаренко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

22.10.2020 року

2

кількість об`єктів,  які планується побудувати

од.

Програма соціально-економічного 

розвитку Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади 

на  2020 рік

0 1 1

1
середні витрати на будівництво одного об`єкта

грн.
Розрахунок

0,00 1 187 259,40 1 187 259,40

1 Рівень готовності побудованого об`єкта відс. Розрахунок 0,00 80,00 80,00

2 Ефективності


