
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

. • (у редакції наказу Мїкістерсгва фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________________ Рожищенська міська рада_____________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження___________________________________________________

12 .02.2021 року № 8-рв
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Рожищенська міська рада 04333268

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Рожищенська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

0117691 7691 0111

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів,утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим,органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і 
фондів,утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим,органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади___________

(код за ЄДРПОУ)

0356500000
(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)

Обсяк бюджетних .призначень / бюджетних асигнувань ̂ ^  -58 923 ,,00 . гривень,^ тому числЬзагальворо-фонду .. 0,00— .гривень та^п&ціалькаго ~--~ 
фонду - 58 923,00 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
від21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни,''Про.державний,бюджет.України на 2021 .рік"; НаказМіністерахва 
фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 
зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836; рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/17 "Про бюджет Рожищенської територіальної 
громади на 2021 рік".

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

N з/п Ціль державної політики
Виконання заходів за рахунок цільових фондів

7. Мета бюджетної програми
Виконання заходів за рахунок цільових фондів,утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів,утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

1 надання послуг по постачанню води

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

цільові фонди Соб 58 923,00 58 923,00

X  Усього 0,00 58 923,00 58 923,00



 ̂_ Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)_______________

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 ефективності

витрати на нанання послуг одиниць Розрахунок 0 58923,00 58923,00

4 якості
надання послуг % Розрахунок 0 100 100

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

[ОВОГО в і

-----'У  (підпис)
В.А.Поліщук

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)


