
від 18.02.2022 року №

№ з/п

1

Завдання

Програма  визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися  фінансова допомога  Ясінянському, Лазещинському, Квасівському та Чорно-Тисянському ВЖКП                                                                                                                          

2.

2 716 300,00 гривень, у тому числі загального фонду

8. Завдання бюджетної програми

Матеріальна допомога Ясінянському, Лазещинському, Квасівському та Чорно-Тисянському ВЖКП для проведення оплати праці  працівникам комунального підприємства.

7. Мета бюджетної програми

1

Фінансування відповідних робіт та забезпечення функціонування Ясінянського ВЖКП - для проведення оплати за надані послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 

відходів (крім негабаритних та будівельних відходів 50х50х50 см)

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

гривень та2 716 300,00
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних

асигнувань

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793, Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 863, Наказ м інфіну України від 01.10.2010 р. № 1147,

Рішення сесії селищної ради від 23.12.2021 року № 1549   "Про селищний бюджет на 2022рік",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

із змінами та доповненням рішення сесії селищної ради від 18.02.2022 року №  1715

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

(найменування бюджетної програми)

№ з/п Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

(код)

0620

(КФКВК)

Ясінянської селищної ради

0116020

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

спеціального 

фонду-
0,00

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3

(код) (найменування головного розпорядника)

Ясінянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

ПАСПОРТ

гривень.

1 Ясінянська селищна рада0100000

20



гривень

гривень

гривень

ПОГОДЖЕНО :

М.П.

Загальний фонд

2

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

52

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2

1 3 4

7

2094800,00

2 716 300,000,002 716 300,00

621500,00

2 716 300,00

 Забезпечення та підтримка ВЖКП Ясіня, Кваси, для  виплати заробітної плати працівникам в сумі  1 209670 грн.  нарахування 22% в сумі  

256 740 грн. Предмети, матеріали, обладнення та інвентар  в сумі 97 257 грн, Оплата послуг (крім комунальних) в сумі  27370 грн. оплату 

вуличної електроенергії в Ясінянській територіальній громаді в  сумі  1 125 263,00 грн. 

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

Програма  по забезпеченню функціонування  підприємств, установ  та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги смт.Ясіня. 

- забезпечення виплати заробітної плати працівникам в сумі 692 390  грн.  нарахування 22% в сумі  152 520 ,00 грн. Предмети, матеріали, 

обладнення та інвентар  в сумі 97 257,00 грн, Оплата послуг (крім комунальних) в сумі  27 370 грн.олата електроенергії в  сумі  1125 263,00 

грн.

11. Результативні показники бюджетної програми

1

Програма  по забезпеченню функціонування  підприємств, установ  та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги с.Кваси.

-забезпечення виплати заробітної плати працівникам  комуналу 517280 грн.00коп. нарахування на зарплату 22% на суму  104220 грн.00коп.

2094800,00

№з/п

31 5

0,002 716 300,00

2 716 300,00 0,00

4

0,00

621500,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

№ з/п УсьогоСпеціальний фонд

Програма  по забезпеченню функціонування  підприємств, установ  та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги смт.Ясіня.

-забезпечення виплати заробітної плати працівникам, нарахування 22% .Предмети, 

матеріали, обладнення та інвентар  .Оплата послуг (крім комунальних) в сум , оплата 

електроенергії.

грн

№ з/п

1

Показники

2

Джерело інформації Загальний фонд

5
2 716 300,00

2 094 800,00

621 500,00

грн

(ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

2 094 800,00

2 716 300,00

Усього
Одиниця 

виміру

3

2 716 300,00Всього

Селищний голова

0

1

2

Затрат

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Ясінянської селищної  ради
(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 року

Начальник фінансового відділу
(ініціали/ініціал, прізвище)

Програма  по забезпеченню функціонування  підприємств, установ  та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги с.Кваси.

-забезпечення виплати заробітної плати працівникам з нарахуванням

(підпис)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

Василина СЕНЕК

(підпис)

621 500,00

0,00

4

Спеціальний фонд

6


