
1.

2.

3. 0117322 7322 0443

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Закон України " Про  місцевесамоврядування"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Рішення сесії селищної ради від 17.02.2022 року № 1715

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

1

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

Ясінянська  селищна  рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04351452

(код за ЄДРПОУ)

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Будівництво  медичних установ.

7. Мета бюджетної програми

18.02.2022 року  № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1 формування умов для стабільного розвитку системи охорони здоров’я на довгострокову перспективу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Будівництво будівлі амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в с.Лазещина Ясінянської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження селищного голови                                                  

Ясінянської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 30 000,00

(код бюджету)

0756400000Будівництво медичних установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Ясінянська селищна  рада

04351452

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)



М.П.

0 відсоток

30 000,00

0 Якості 0,00

0
середня вартість виконаних робіт з виготовлення ПКД та 

будівництво будівлі амбулаторії
тис.грн. 0,00 30 000,00

1,00

0 Ефективності 0,00

0
Будівництво  будівлі амбулаторії первинної медико-санітарної 

допомоги  в  с.Лазещина
од. 0,00 1,00

0,00

0 с.Лазещина ЦПМСД установ 0,00 1,00 1,00

Усього

4

УСЬОГО 0,00 30 000,00 30 000,00

5

0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Виконання інжинерно - геологічні та геодезичні вишукування по об'єкту"Будівництво 

будівель закладу охорони здоровя  за адресою с.Лазещина , 928"

4

Усього 30 000,00 30 000,00

1 54

Виготовлення проектної кошторисної документації ,експертизхи фінансування робіт " 

Будівництво  будівлі амбулаторій  ПМСД в с. Лазещина" 0,00 0,00 0,00

1
Будівництво будівлі амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в с.Лазещина 

Ясінянської селищної ради
30 000,00 30 000,00

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

2 30 000,00 30 000,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 31

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
Затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

(підпис)

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

0 0,00

0 Продукту

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(Дата погодження)

Фінансовий відділ  Ясінянської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 року

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

Селищний голова Андрій  ДЕЛЯТИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

6 7

1


