
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 0100000

2. 0110000

3. 
0112112

2112
0725

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

4.

5.

6.

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Первинна медична допомога населенню, 

що надається фельдшерськими, 

фельдшерсько-акушерськими пунктами

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3000,00 гривень та спеціального фонду - 0 

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми   1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України " Про державний бюджет України  на 2020 рік".

4. Закон України від 20.10.2014 року №1708-V11 " Про затвердження Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018роки".

5.Нормативно-правові акти:

  - Постанови і розпорядження Кабінету  Міністрів  України ;

  - Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

  - Накази  Державної  казначейської служби України.

 -Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 21/85-19 "Про міський бюджет на 2020рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

08.01.2020   N 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 

грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження міського голови 

Бурштинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бурштинська міська рада
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)



N з/п

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд

1 3 4

1 3000,00 0,00

3000,00 0

(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд

1 3 4

0,00

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6

1 Затрат х 0

кількість установ од. зведення по мережі 1

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Завдання

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

10.

Результативні показники бюджетної програми:

2

Підвищення надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та 

смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям 

хворих

Напрями використання бюджетних коштів

2

Усього

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

Забезпечення збереження енергоносіїв 



Обсяг видатків на відшкодування 

енергоносіїв та комунальних послуг
грн. кошторис 3000

оплата електроенергії грн. кошторис 3000

2 Продукту х 0

електроенергія  кВт/рік звітність 750

3 Ефективності х

енергоносії, кВт.год на 1 кв.м загальної 

площі 
к.Вт.год

інформація про 

паливно-енергетичні 

ресурси

39,48

(підпис)

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(підпис)

Дата погодження

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Джура Р.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансовго відділу

Петровська О.І.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова 



04357466
(код за ЄДРПОУ)

04357466
(код за ЄДРПОУ)

09206100000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3000,00 гривень та спеціального фонду - 0 

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми   1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України " Про державний бюджет України  на 2020 рік".

4. Закон України від 20.10.2014 року №1708-V11 " Про затвердження Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018роки".

5.Нормативно-правові акти:

  - Постанови і розпорядження Кабінету  Міністрів  України ;

  - Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

  - Накази  Державної  казначейської служби України.

 -Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 21/85-19 "Про міський бюджет на 2020рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

08.01.2020   N 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 

грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження міського голови 

Бурштинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



гривень

Усього

5

3000,00

3000,00

Усього

5

0,00

Усього

7

0

1

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Завдання

Результативні показники бюджетної програми:

Підвищення надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та 

смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям 

хворих

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

Забезпечення збереження енергоносіїв 



3000

3000

0

750

39,48

(ініціали/ініціал, прізвище)

Джура Р.О.

Петровська О.І.
(ініціали/ініціал, прізвище)


