
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства(0) (6) (2) (0)(6) (0) (1) (7) (2)(3)(5)(4)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)(6)(0)(1)(7)

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -516 000Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень.-516 000 гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Нестабільне фінансове становище підприємства, що призводить до неспроможності підприємства розрахуватися з кредиторами, неможливості за
власний рахунок здійснювати придбання обладнання, матеріалів, інвентарю та інші  невідкладні  потреби.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Тернівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1810.02.2021

Паспорт

2021бюджетної програми місцевого бюджету на

(2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)Тернівська сільська рада(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)Тернівська сільська рада(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0)
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1
1
2

Усього

2

Програма  "Відшкодування житлово-
комунальному підприємству
"Холоднянське" різниці в тарифах на
житлово-комунальні послуги для
населення на 2021 рік

Програма "Фінансової підтримки
житлово-комунального підприємства
"Холоднянське" на  2021 -2022 роки

276 000
516 000

3
240 000

-

4
-
-

5
240 000
276 000
516 000

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних
коштів

УсьогоСпеціальний фондЗагальний фонд

3 4 52
- 516 000516 000Гідродинамічне  очищення

каналізаційних відстійників. - 516 000516 000Усього

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

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми

Мета бюджетної програми
Поліпшення фінансового  стану  підприємства.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Фінансова  підтримка  буде  спрямована  на виплату  заробітної плати, на погашеня  кредиторської  заборгованості  водовидобувній організації,
поліпшення  матеріальної  бази, придбання  обладнання  та  інвентарю і  інші  невідкладні  потреби.Забезпечення  проведення  виготовлення ПКД  та топографо-геодезичних  робіт для  проектування по реконструкції напірно-самопливної каналізації
селища Холоднянське



11.

N з/п

1
1
1
2

2
1
3
1
4
1

М. П.

Середньо-місячна  вартість  фінансової
підтримки
ефективності

Кількість підприємств , яким планується
надання фінансової підтримки на
покриття  різниці  в  тарифах
продукту

грн.

шт.

розрахунок

розрахунок

якості
розрахуноквідс.

Відсоток кількості комунальних
підприємств, яким планується надати
фінансову  підтримку

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Тернівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 11.02.2021

43 000,00

1,00

1,00

(ініціали/ прізвище)

-

(ініціали/ прізвище)
Юлія ОСАДЧА

-

- 43 000,00

1,00

1,00

Показник

Результативні показники бюджетної програми:

затрат

Обсяг видатків для  забезпечення
виготовлення  ПДК та топогафо-
геодезичних робіт  для  проектування по
реконструкції напірно-самопливної
каналізації селища Холоднянськ

2
Обсяг видатків  для покриття  різнці  в
тарифах  на водопостачання  та
водовідведення

грн.

3

грн.

Одиниця виміру

кошторис
кошторис

4

Джерело інформації Загальний фонд УсьогоСпеціальний фонд

5 6 7

516 000,00 516 000,00-
- 276 000,00276 000,00

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Сільський голова Ю.І.КРИВДА


