
№

1.

2.

3.

№ з/п

Реалізація інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

193 893,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ясінянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

1 Реалізація інвестиційних проектів

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

гривень.

від 18.02.2022  року 20

Ясінянська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04351452
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0117363 7363 0490

0110000 Ясінянська селищна рада 04351452
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

0756400000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

193 893,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020р. № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",                                                              

Рішення  сесії селищної ради від  17.02.2022  року №  1715

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

спеціального фонду-



М.П.

1 2 3 4 5

3

2

гривень

0,00

Спеціальний фонд

Закупівля обладнення для Ясінянської селищної ради на облаштування  центру надання 

адміністративних послуг.

(Дата погодження)

 Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 рік

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації Загальний фонд

Усього 0,00 0,00

2

ВСЬОГО 0,00 193 893,00 193 893,00

1 193  893,00193  893,00

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

"Влаштування зовнішнього освітлення вулиць Ясінянської ОТГ за адресою : 

Україна,Закарпатська область,Рахівський район,село Лазещина,від  будинку 562 до 

будинку 604",

0,00

0,00 0,00

ПОГОДЖЕНО:

0

Селищний  голова
(підпис)

0

од. кошторис 0,00 1,00

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

6 7

193 893,00

продукту

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

1 193 893,00 193 893,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

0,00 0,00

1

№ з/п

гривень

0 обсяг видатків на придбання обладнення грн. розрахунок 0,00 193 893,00

0,000 середня вартість одного об`єкту грн. розрахунок 0,00 0,00

1,00

0 ефективності

0 кількість об`єктів


