
Україна
Виконавчий комітет Смілянської міської ради Черкаської області

Про затвердження уточненого 
паспорту бюджетної програми 
на 2021 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України від 08.07.2010 №2456-УІ(із змінами), Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 №1082-ІХ, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ «Про бюджет 
Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними 
рішенням сесії від 27.01.2021 №7-50/УІІІ.

НАКАЗУЮ:

Затвердити уточнений паспорт бюджетної програми станом на 28.01.2021 рік: 

по КПКВК 3718710 Резервний фонд міського бюджету.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

28 січня 2021 року

№ 10

Начальник фінансового управління



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого б ю дж ету )

3700000

28.01.2021 р .№  10 ’

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3710000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3718710

(найменування відповідального виконавця)

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

23573000000

(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бю джету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бю джетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3256700 гривень , у тому числі загального фонду -  3256700 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Стаття 24 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІ1 «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік» зі 
змінами, внесеними рішенням сесії від 27.01.2021 №7-50/УШ

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Здійсненн непередбачуваних видатків що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

7. Мета бюджетної програми

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету



8. Завдання бюджетної програми

№
ч/п

Завдання

1 Для здійснення ненсредбачунаїшх видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з /п

І Іаирями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Резервний фонд 3 256 700 0 3 256 700
Усього 3 256 700 0 3 256 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
____________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

№
з/п 1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п

1 Іоказники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

' . ч $ '  ....
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ФиШ соие управління виконавчого койт.ету Смілянськоїі^їської ради 

Начальник фінансового управління

Галина СВАТКО
(п ід п и с ) ( ін іц іа л и /ін іц іа л , п р із в и щ е )
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%

Галина СВАТКО
(п ід п и с ) (ін іціали/ініціал, прізвищ е)

28 .01.2021, іі.


