
ТАЛЬПІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

L7.03.2021 м. Тальне № 39

Про затвердження змін до 
паспорта бюджетної 
програми на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України 26.08.2014 за № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 за № 11043/25881 (із змінами), ст. 20 Бюджетного кодексу 
України, рішення виконавчого комітету від 10.03.2021 року № 65.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2021 рік по головному розпоряднику коштів -  Відділ освіти, молоді та 
спорту Тальнівської міської ради, затвердити їх в новій редакції за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0617361 “ Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”

2. Подавати до управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій 
Тальнівської міської ради, звіти про виконання паспорта бюджетної 
програми у терміни подання річної бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Р. Карман



(у редакції наказу Міністерства фінансів України
IV : 2 9  груд ня 2 0 18 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / роздорядчий документ

»

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника

Паспорт
17.03.2021 р. № 39

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
г.

41326277
(код Програмної класифікації видатків та (нанменуваїнія відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету')

0617361 7361 0490 Снівфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку 23504000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1400000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1400000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ1;
Рішення сесії Тальнівської територіальної громади №7/8-26 від 25.02.2021 року " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 року №2/8-26 " По бюджет Тальнівської міської 
територіальної громади на 2021 рік"
1 Ірограма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 року №2/8-1" 
Рішення виконавчого комітету від 10.03.2021 року №65.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Співфінансувнння інвестиційних проектів, що роюіізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Отримання комерційного та соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності



] Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державною фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

' 1 Співфінансування капізального ремонту утеплення ЗОШ№І 0 1 400 000 1 400 000
Усього 0 1 4 0 0  0 0 0 1 4 0 0  0 0 0

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
і.

5

1 1 Ірограма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік 0 1 400 000 1 400 000

Усього 0 1 400 000 І 400 000
1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/гі Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяі співфінансування капізального ремонту утеплення ЗОШ Леї гри. К о ш  і о р и 0.00 1 400 000.00 1 400 000.00

2 п р о д у к т у

Кі-сть об’єктів капітального ремонту од. проектно кошторисна 
документація 0,00 1,00 1,00

3 е ф е к т и в н о с т і ‘

Обсяг видатків на один об’єкт капітального ремонту гри. кошторис 0.00 1 400 000.00 і 400 000.00
4 ЯКОСТІ

Відсоток об'єктів на які передбачено співфінансування в іде. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Раїса КАРМЛН
// (МІ (ініціалн/ініиіал. прізвище)

шаифВ. сй)ломічного розвитку тв інвестицій 1 альпійської міської радиТ': 1 ;|йогсізу правлінняшу
Наталія ШПИЧАК

(ініиіаліі/ініціал. прі івиіцс)


