ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2 0 1 8 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 №21-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1

2.

0100000

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

04391434

(код Програмної класифікації видатків

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0118312
2

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця )

8312

0М2

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації
класифікації видатків та
видатків та кредитування
кредитування місцевого бюджету)
бюджету)

04391434
(код за ЄДРПОУ)

Утилізація відходів

18512000000

(найменування бюджетної проірами згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 111 800 гривень, у тоїЛу числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 111 800 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Рішення третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на
2021 рік»;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;

6-

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище

"V

7.

Мета бюджетної програми Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
1

Завдання
Забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ

2

Екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання
засобів захисту рослин

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N3/0

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Послуги з ліквідації несанкціонованих
сміттєзвалищ населених пунктів сільської ради

111 800

111 800

111 800

111 800

Усього
10.

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

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма охорони природного навколишнього
середовища Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2020-2022 роки

111 800

111 800

111 800

111 800

11.

Усього
Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
1
1

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

ТИС.фН.

кошторис

111,800

111,800

затрат
Обсяг видатків

*

2

3

продукту
кількість населених
пунктів
ефективності
середні витрати на один
населений пункт

4

од.

тис.грн.

якості
відсоток виконання
запланованих послуг

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Розрахунково
(відношення обсягу
видатків до кількості
населених пунктів)

26

26

4,300

4,300

100

100

Сергій САМОТОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

