
від 15.07.2021 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

0,00

(код)

(код)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2021  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

121

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1

1

Ясінянська селищна рада

0111021

2.

(найменування відповідального виконавця)

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти денними закладами та покращення умов праці 

№ з/п Завдання

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в  дених закладах загальної освіти з покращенням умов праці

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

спеціального фонду-

гривень та

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

гривень.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями,

Закон України" Про загальну середню освіту від 13.05.1999 року №  655-ХІV зі змінами та доповненнями,

Постанова КМУ " Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 року № 1591 зі змінами та доповненнями,

Рішення Ясінянської селищної ради від 11.06.2021 року № 584, із змінами та доповненнями Рішення Ясінянської  селищної ради від 15.07.2021 року №  681

120 000,00

1021

(КФКВК)

Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні  середньої освіти та виховання дітей 



гривень

гривень

гривень

М.П.

Спеціальний фонд

5

"Капітальний ремонт добудови в початковому корпусі Квасівської ЗЗСО І-ІІІ 

смт.Ясінянської селищної ради Рахівського району,Закарпатської області" : в тому 

числі  за  виготовлення   кошторисної документації проведення  експертизи  по 

об'єкту.

120 000,00

0,00

0,00

58 850,00

"Капітальний ремонт та пофарбування  фасаду Лазещинської  ЗЗСО І-ІІІ 

смт.Ясінянської селищної ради Рахівського району,Закарпатської області  за 

адресою  Закарпатська  область  Рахівський  район с.Лазещина № 922" в тому 

числі виготовлення проектно-  кошторисної документації  проведення  експертизи  

по об'єкту.

Всього:

58 850,00

61 150,000,00

Загальний фонд

шт

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

3

3

3

1 0,00

0,00

15.07.2021 року

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)
Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

178 850,00

4

Спеціальний фонд Усього

4

0,00 0,00 0,00

120 000,00

шт

6

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми

531 4

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

0,00 120 000,00

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд

Усього

120 000,00 120 000,00

120 000,00120 000,00

Селищний голова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

120 000,00

№ з/п

1

Показники

2

Найменування місцевої / регіональної програми

2
Капітальні ремонти   по об'єктах виробниї  комунальної та соціальної  інфрастроктури  загально середньої освіти  які розташовані на 

території  Ясінянської ТГ.

Усього

7

Усього

1

2

0

3

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)Селищний голова

0,000,00 0,00

5

0,00 61 150,00

58 850,00 58 850,00

61 150,00

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

0,00

1

2

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

"Капітальний ремонт добудови в початковому корпусі Квасівської ЗЗСО І-ІІІ смт.Ясінянської селищної ради Рахівського 

району,Закарпатської області" : в тому числі  за  виготовлення кошторисної документації проведення  експертизи по об'єкту.

"Капітальний ремонт та пофарбування  фасаду Лазещинської  ЗЗСО І-ІІІ смт.Ясінянської селищної ради Рахівського району, 

Закарпатської області  за адресою: Закарпатська  область  Рахівський  район с.Лазещина № 922" в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації  проведення  експертизи  по об'єкту.


