
 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

05 листопада 2021 року         №395 

 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови  

від 05.07.2021 №257 «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік» 

 

  Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу України, 

рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.06.2021 №642 

«Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади 

на 2021 рік», рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 

23.07.2021 №754 «Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

територіальної громади на 2021 рік», рішення 13 сесії Гребінківської міської 

ради 8 скликання від 22.09.2021 №1082 «Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення 14 сесії 

Гребінківської міської ради 8 скликання від 28.10.2021 №1286 «Про внесення 

змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 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 2021 рік Виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0217330,  в новій редакції,  

що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності Гребінківської міської ради 

Черненкову І.В. 

 

 

 

 

Міський голова       Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 



1. 0200000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330 7330   0443 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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 Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.11.2021 р. № 395

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –165100 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 165100 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  

Бюджетний  кодекс України, 

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №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 10 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.06.2021 №642 «Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік»;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.07.2021 №754 «Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік»;

Рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.09.2021 №1082 «Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік»;

Рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 28.10.2021 №1286 «Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік».

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



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 100 100 100 100

2 65 000 65 000

165 100 165 100

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 165 100 165 100

165 100 165 100

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 100 100.00 100 100.00

грн. 65 000.00 65 000.00

2

од. 2.00 2.00

1 3 6 7

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку територій з урахуванням державних, громадських, та приватних інтересів

7. Мета бюджетної програми

Капітальний ремонт та реконструкція об`єктів  комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Капітальний ремонт та реконструкція об`єктів  комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Капітальний ремонт об'єктів громади 0

Реконструкція об'єктів громади 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на  2021 рік 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг витрат на капітальний ремонт Кошторис 0.00

Обсяг витрат на реконструкцію Кошторис 0.00

продукту

Кількість об'єктів, які планується відремонтувати Програма соціально- 0.00

2 4 5



од. 1.00 1.00

3

грн. 50 050.00 50 050.00

грн. 65 000.00 65 000.00

4

відс. 100.00 100.00

відс. 100.00 100.00

(підпис)

(підпис)

економічного розвитку 

Гребінківської міської 

територіальної громади на  

2021 рік

Кількість об'єктів, які планується реконструювати

Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської міської 

територіальної громади на  

2021 рік

0.00

ефективності

Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта Розрахунок 0.00

Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта Розрахунок 0.00

якості

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 

об'єктів, що потребують ремонту
Розрахунок 0.00

Питома вага реконструйованих об'єктів у загальній кількості 

об'єктів, що потребують реконстукції
Розрахунок 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.11.2021 р.

М.П.

Міський голова
Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО


