




1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117330 7330   0443 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –47007545 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 47007545 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (від 23.02.2000 № 1602-ІІІ)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (від 

26.04.2003 №621) Постанова КМУ України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (від 11.11.2015 р. № 932)

Рішення сесії № 11-3-VIII  від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  на 2021  

рік

Рішення сесії № 4-6-VIII  від 30.06.2021р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік" (у новій редакції)

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 11 513 000 11 513 000

2 12 743 958 12 743 958

3 952 180 952 180

4 1 000 000 1 000 000

5 3 100 000 3 100 000

6 5 000 000 5 000 000

7 4 000 000 4 000 000

8 758 063 758 063

9 1 100 000 1 100 000

1 4 5

10 1 490 344 1 490 344

11 400 000 400 000

12 450 000 450 000

13 2 900 000 2 900 000

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку території громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної 

інфраструктури  (див. додаток  до  програми).

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців громади.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Головним завданням реалізації Програми є:

 -створення сприятливого і комфортного життєвого простору  жителям сільської територіальної громади  шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури ;

 -збільшення мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного стану закладів охорони здоров’я, закладів освіти та культури та спорту;

 -розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Будівництво водовідведення дощових та талих вод по вул.Зелений Гай в межах від вул.Одеської до 

вул.Мальовничої  в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Будівництво дощових та талих вод по вулицям: Полтавська, Весняна, Мельниченка від вул. Черкаської до вул. 

Мальовнича в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Будівництво мережі водопостачання житлових будинків по вул. Шкільна в селі Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської області
0

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво паркової зони зі спортивними 

майданчиками по вул. Коцюбинського в селі Чайки Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області

0

Капітальний ремонт приміщення сільської ради за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 1-А в селі 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області 
0

Капітальний ремонт та благоустрій громадського парку "Загай" по вулиці Парковій в с.Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Капітальний ремонт та благоустрій громадського парку в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського 

району Київської області
0

Реконструкція житлової квартири №54 по вул.Шкільній,22-Б в с.Петропавлівська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області в нежитлове приміщення 
0

Капітальний ремонт приміщення пров. Шкільний,5 с. С.Борщагівка 0

2 3

Капітальний ремонт тротуару по вул.Набережна та дитячого майданчика 0

Капітальний ремонт вуличного освітлення із виготовленням ПКД 0

Капітальний ремонт вуличного освітлення з заміною світильників з натрієвими лампами на світлодіодні 

світильники по вул. Соборна та вул. Черкаська в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області

0

Будівництво дощової каналізації по вул. Щаслива від перехрестя з вул. Братська до вул. Льва Толстого та по 

вул. Льва Толстого до перехрестя з вул. Лесі Українки в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області 

0



14 1 600 000 1 600 000

47 007 545 47 007 545

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 47 007 545 47 007 545

47 007 545 47 007 545

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

Будівництво дощової каналізації по вул. Волошкова від перехрестя з вул. Братська до вул. Льва Толстого та по 

вул. Льва Толстого до перехрестя з вул. Щаслива в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області

0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району  Київської області  на 2021 рік
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461   0456 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –152879519 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 152879519 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (від 23.02.2000 № 1602-ІІІ)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (від 

26.04.2003 №621) Постанова КМУ України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (від 11.11.2015 р. № 932)

Рішення сесії № 11-3-VIII  від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  на 2021  

рік (зі змінами)

Рішення сесії № 4-6-VIII  від 30.06.2021р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік" (у новій редакції)

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 505 800 505 800

2 7 139 644 7 139 644

3 3 260 072 3 260 072

4 504 800 504 800

5 350 000 350 000

6 3 500 000 3 500 000

7 15 000 000 15 000 000

8 800 000 800 000

9 1 000 000 1 000 000

1 4 5

10 12 224 841 12 224 841

11 3 976 039 3 976 039

7. Мета бюджетної програми

Виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку території громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Головним завданням реалізації Програми є:

 -створення сприятливого і комфортного життєвого простору  жителям сільської територіальної громади  шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури ;

 -збільшення мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного стану закладів охорони здоров’я, закладів освіти та культури та спорту;

 -розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.

Результатами виконання Програми має бути забезпечення:

 -додержання санітарно-гігієнічних норм та створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

 -високоякісної і доступної медичної допомоги жителям сільської територіальної громади;

 -збереження культурної спадщини територіальної громади, організація дозвілля населення, проведення зустрічей, концертних програм, спортивних заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Будівництво тротуару по вул. Скіфська в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Ярошівська в с. Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області
0

Капітальний ремонт дороги по вул.Печерській в с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області 0

Капітальний ремонт тротуару по вулиці Зарічна від буд.№69 до буд. №23 в с.Софіївська Борщагівка Києво-

Святошинського району Київської області
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Васильківська ( на ділянці від вул.Черкаська 

до вул.Білогородська) в с.Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської обл.
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Полтавська (на ділянці від буд. №30 до 

перехрестя з вул. Одеська) в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської обл.
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Харківська в с. Петропавлівська Борщагівка 

Києво-Святошинського району Київської обл.
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини проїзду між вул. Сумська та вул.Харківська в с. 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської обл.
0

Будівництво доріг та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво доріг на території  0

2 3

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг 

на території Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області
0

Капітальний ремонт дороги по просп Героїв Небесної Сотні в с.С.Борщагівка 0



12 6 769 140 6 769 140

13 8 494 532 8 494 532

14 21 094 024 21 094 024

15 7 450 805 7 450 805

16 10 355 992 10 355 992

17 1 715 134 1 715 134

18 1 269 714 1 269 714

19 11 416 837 11 416 837

20 1 499 868 1 499 868

21 5 987 136 5 987 136

22 1 468 263 1 468 263

23 2 055 416 2 055 416

24 7 974 835 7 974 835

25 12 766 627 12 766 627

26 800 000 800 000

27 3 500 000 3 500 000

152 879 519 152 879 519

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 152 879 519 152 879 519

152 879 519 152 879 519

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

Капітальний ремонт дороги по вул.Ярова від вул. Петропавлівська до вул. Академіка Шалімова в с.Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області
0

Капремонт частини круга автомобільної дороги від вул. Академіка Шалімова до просп. Героїв Небесної Сотні 

в с.Софіївська Борщагівка
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шевченка в с.С.Борщагівка 0

Капітальний ремонт дороги по вул.Кучанська від вул. Зоряна до вул. Лісова в с.С.Борщагівка 0

Капітальний ремонт дороги по вул.Одеська від вул. Мальовничої до вул. Ярова в с.П.П.Борщагівка 0

Капітальний ремонт дороги по вул. Кн. Ольги між вул.Полтавська та Паркова в с.Петропавлівська Борщагівка 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Винниченка в с.Чайки 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Сумська ( на ділянці від вул.Макарівська до 

буд. №20; від буд.№38 від до вул.Одеська)
0

Капітальний ремонт дороги та облаштування паркомісць для ЦНАП по вул.Авіаторів 41-А в 

с.Петропавлівська Борщагівка
0

Капітальний ремонт дороги по вул. Академіка Шалімова в с.Софіївська Борщагівка 0

Місцеве розширення проїзної частини вул. Зелений Гай від буд. № 29В до буд. № 37 для улаштування 

вуличної стоянки автомобілів, перехідно-швидкісних смуг та перехрестя вул. Зелений Гай та вул. Центральна 

в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області

0

Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборна (від вул. Черкаська до вул. Затишна) в селі 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Зелений Гай (від буд. № 37 до вул. Одеська) в 

с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Грушевського в с. Чайки Бувчанського 

району Київської області
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини проїзду між вул. Сумська та вул. Полтавська в с. 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Полтавська (на ділянці від буд. №30 до 

перехрестя з вул. Одеська) в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області
0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району  Київської області  на 2021 рік
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117670 7670   0490 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –24702314 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 24702314 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі 

змінами), Положення про Департамент міського господарства

ПРОГРАМА фінансової підтримки комунальних підприємств Борщагівської сільської територіальної громади  на 2021 рік (зі змінами)

Рішення сесії № 11-3-VIII від 24.12.2020 року "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №12-5-VIII від 26.04.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №14-6-VIII від 30.06.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік" (у 

новій редакції)

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 24 702 314 24 702 314

24 702 314 24 702 314

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 24 702 314 24 702 314

24 702 314 24 702 314

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 3,00 3,00

2

тис.грн. 24 702,31 24 702,31

3

тис.грн. 8 234,10 8 234,10

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи сільських комунальних підприємств та забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов 

для виробництва і реалізації якісних послуг населенню сіл Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка та Чайки , в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Фінансова підтримка комунальних підприємств 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма фінансування заходів із благоустрою території Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021 рік 
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Кількістькомунальних підприємств. які отримали фвнансову 

підтримку
Мережа 0,00

продукту

Обсяг видатків Кошторис 0,00

ефективності

Середні витрати на одне комунальне підприємство Розрахунок 0,00

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

М.П.

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118130 8130   0320 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1725000 гривень , у тому числі загального фонду – 1725000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Рішення сесії № 11-3-VIII від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

Програма Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області «Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 рік"                         

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах Борщагівської сільської ради



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 725 000

0 1 725 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 725 000

0 1 725 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 0,00 1 725,00

од. 0,00 10,00

2

од. 0,00 69,00

3

тис.грн. 0,00 25,00

4

відс. 0,00 1,30

1 3 6 7

(підпис)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним 

випадкам, гасіння пожеж
1 725 000

Усього 1 725 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області «Забезпечення 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 рік»
1 725 000

Усього 1 725 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

обсяг видатків Кошторис 1 725,00

кількість працівників особового складу Штатний розпис 10,00

продукту

кількість виїздів на об’єкти пожежного нагляду
Журнал реєстрації 

викликівінформація
69,00

ефективності

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі Розрахунок 25,00

якості

темп зростання обсягів збитків, завданих Розрахунок 1,30

2 4 5

пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім 

роком

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

01.11.2021 р.

М.П.

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0119800 9800   0180 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2899000 гривень , у тому числі загального фонду – 49000 гривень та спеціального фонду – 2850000 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про участь громадян в охороні публічного порядку і державного кордону»

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні»

Рішення сільської ради №21-4-VIIІ від 12.02.2021 року "Про затвердження комплексної Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та 

профілактики правопорушень із провадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільськоїтериторіальної громади на 2021-2025 роки"

Рішення сільської ради №24-3-VIII від 12.02.2021 року «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік « (у новій редакції)

Рішення сесії сільської ради №12-5-VIII від 26.04.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

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

Ціль державної політики



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 2 850 000 2 899 000

2 850 000 2 899 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 2 899 000 2 948 000

2 899 000 2 948 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень на території Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Покращення матеріально-технічної бази на виконання Програми 49 000

Усього 49 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Комплексна Програма по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та 

профілактики правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021- 2025 роки

49 000

Усього 49 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Бучанського району Київської області



(підпис)

01.11.2021 р.

М.П.

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150   0111 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –66543310 гривень , у тому числі загального фонду – 64571310 гривень та спеціального фонду –

1972000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 972 000 66 543 310

1 972 000 66 543 310

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 136,00

тис.грн. 0,00 48 306,99

2

од. 0,00 1 634,00

од. 0,00 7 743,00

3

тис.грн. 0,00 355,20

од. 0,00 12,01

1 3 6 7

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 64 571 310

Усього 64 571 310

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість штатних одиниць Штатний розпис 136,00

обсяг видатків Кошторис 48 306,99

продукту

кількість прийнятих нормативно-правових актів Внутрішній облік 1 634,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Внутрішній облік 7 743,00

ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці Розрахунок 355,20

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного Розрахунок 12,01

2 4 5

працівника



од. 0,00 56,93

(підпис)

(підпис)

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
Розрахунок 56,93

Сільський голова
Олесь КУДРИК

01.11.2021 р.

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 0180   0133 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16543956 гривень , у тому числі загального фонду – 8265956 гривень та спеціального фонду –

8278000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №11-3-VIII від 24.12.2020 року "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

Програма комунальної установи "Об’єднаний Трудовий архів сіл, селищ, міст Бучанського району" Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області

Програма "Безпечна Борщагівська громада"

Програма «Призов» на території Борщагівської сільської ради на 2021-2022 роки

Програма  висвітлення інформації про діяльність Борщагівської сільської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021 рік

Програми відзначення  державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Борщагівською сільською територіальною громадою Бучанського району Київської 

області, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2023 роки



№

з/п

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 3 980 000 3 980 000

2 0 929 556

3 0 50 000

4 4 248 000 7 650 000

5 0 50 000

6 50 000 1 500 000

7 0 100 000

8 0 500 000

9 0 800 000

10 0 800 000

11 0 135 000

12 0 49 400

8 278 000 16 543 956

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально технічне забезпечення  виконання Програм

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Придбання автобуса для здійснення перевезень учнів шкіл Борщагівської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Придбання автобуса для здійснення перевезень учнів шкіл Борщагівської територіальної громади 0

Трудовий архів 929 556

Висвітлення інформації про діяльність Борщагівської сільської ради 50 000

Встановлення відеоспостереження 3 402 000

Перевезення призовників 50 000

Відзначення державних та професійних свят 1 450 000

Оренда приміщення під ФАП в с. Чайки 100 000

Виконання передпроектних робіт 500 000

Технічні умови нестандартного приєднання до ел.мереж  будівництво ЗОШ по вул.Зоряній с.Софіївська 

Борщагівка
800 000

Технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок будівництво  ЗОШ   по 

вул.Коцюбинського селі Чайки 
800 000

Поточний ремонт пам'ятників 135 000

Поточний ремонт сходових маршів ЦНАП с.Петропавлівська Борщагівка 49 400

Усього 8 265 956

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3



1 3 980 000 3 980 000

2 4 248 000 7 650 000

3 0 50 000

4 0 50 000

5 50 000 1 500 000

6 0 929 556

7 0 2 284 400

8 0 100 000

8 278 000 16 543 956

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

Програма розвитку та функціонування системи освіти Борщагівської мільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області на 2021-2023 роки
0

Програма "Безпечна Борщагівська громада" на 2021 рік 3 402 000

Програма висвітлення інформації про діяльність Борщагівської сільської ради та її виконавчих органів в засобах 

масової інформації на 2021 рік 
50 000

Програма «Призов» на території Борщагівської сільської ради на 2021-2022 роки 50 000

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Борщагівською 

сільською територіальною громадою Бучанського району Київської області, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2021-2023 роки

1 450 000

Програма комунальної установи "Об’єднаний Трудовий архів сіл, селищ, міст Бучанського району" Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області
929 556

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту рб’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
2 284 400

Програма медичного обслуговування населення (надання населенню медичних послуг) та співфінансування оплати 

медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення 

Борщагівської територіальної громади на 2021 рік

100 000

Усього 8 265 956

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.

М.П.

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111171 1171   0990 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми

"Спроможна школа для кращих результатів"
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4000000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 4000000 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Постанова КМУ від 12 лютого 2020 року № 100 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих 

результатів

Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  на 2021  

рік

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Субвенція з місцевого бюджету щодо фінансової підтримки закладів освіти, щоб відремонтувати будівлі шкіл, завершити недобудови, закупити обладнання для класів та створити навчальні 

кабінети, оновити інтер'єр у коридорах, класах та інших приміщеннях школи

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Капітальний ремонт фасаду  Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  по вулиці 

Соборній, 30 в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 



(підпис)

01.11.2021 р.

М.П.

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111172 1172   0990 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа

для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –26840200 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 26840200 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Постанова КМУ від 12 лютого 2020 року № 100 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих 

результатів

Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  на 2021  

рік

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 26 840 200 26 840 200

26 840 200 26 840 200

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 26 840 200 26 840 200

26 840 200 26 840 200

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка закладів освіти, щоб відремонтувати будівлі шкіл, завершити недобудови, закупити обладнання для класів та створити навчальні кабінети, оновити інтер'єр у 

коридорах, класах та інших приміщеннях школи

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  за 

адресою: вулиця Соборна, 30 в с.і Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області

0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 



(підпис)

01.11.2021 р.

М.П.

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111   0726 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

1

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –300000 гривень , у тому числі загального фонду – 300000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями від 30.09.2016 р. 

№860) зі змінами

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики

Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення, та зниження рівня захворюваності

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 300 000

0 300 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

300 000

Усього 300 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113111 3111   1040 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –122000 гривень , у тому числі загального фонду – 122000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

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

Ціль державної політики



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 122 000

0 122 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,  та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Соціальний захист дітей, які перебувають в КЗ "Борщагівський центр соціальної підтримки дітей та сімей при 

Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області "Родина"
122 000

Усього 122 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.

М.П.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113121 3121   1040 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2466900 гривень , у тому числі загального фонду – 2431700 гривень та спеціального фонду – 35200 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії № 11-3-VIII від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії № 4-6-VIII від 30.06.2021р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік" (у новій редакції)

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

Програма підтримки жителів Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області, що потребують соціальної допомоги у  2021 році

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 35 200 2 466 900

35 200 2 466 900

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 35 200 2 466 900

35 200 2 466 900

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

Основною  метою  програми  «Підтримки жителів Борщагівської сільської територіальної громади, що потребують соціальної допомоги у 2021 році» являється:

   - створення працездатним  верствам населення умов для самостійного розв’язання проблем, підвищення загального добробуту;

       - посилення уваги до потреб старшого покоління, попередження виникнення складних життєвих обставин, створення умов  для самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають;

   - посилення орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення глибини бідності серед найбільш уразливих верств населення, створення 

передумов для переходу від цієї стратегії до стратегії запобігання бідності;

    - надання адресної  матеріальної допомоги  наступним категоріям жителів села: 

особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил , забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та  членам їх сімей, інвалідам 

ВВв, вдовам ВВв,  учасникам   бойових дій, дітям  війни, ліквідаторам ЧАЕС, воїнам-інтернаціоналістам, дітям-сиротам, дітям,  позбавлених  батьківського піклування, дітям–інвалідам, 

пенсіонерам, особам з обмеженими фізичними можливостям  та, особам, що потребують  медичного лікування.   

  - поліпшення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення  до повноцінного життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

    - надання соціальної допомоги при народжені дитини жителям села.    

    - надання соціальної допомоги на поховання, в разі, якщо  покійник: 

а) не мав місця роботи та  не отримував пенсії, а родичі провели його захоронення за власний рахунок;

б) являвся  учасником , який брав участь в операціях об’єднаних сил , забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України . Допомога 

надається  членам їх сімей. 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Центр надання соціальних послуг 2 431 700

Усього 2 431 700

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

ПРОГРАМА  «Підтримки жителів Борщагівської сільської територіальної громади, що потребують соціальної 

допомоги у 2021 році»
2 431 700

Усього 2 431 700

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

М.П.

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242 3242   1090 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12952000 гривень , у тому числі загального фонду – 12952000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії № 11-3-VIII від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

Програма підтримки жителів Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області, що потребують соціальної допомоги у  2021 році

Програма соціального захисту окремих категорій громадян Борщагівської територіальної громади (компенсація витрат) на 2021-2023 роки

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 12 952 000

0 12 952 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 12 912 000

2 0 40 000

0 12 952 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 0,00 12 952,00

Основною  метою  програми  «Підтримки жителів Борщагівської сільської територіальної громади, що потребують соціальної допомоги у 2021 році» являється:

   - створення працездатним  верствам населення умов для самостійного розв’язання проблем, підвищення загального добробуту;

       - посилення уваги до потреб старшого покоління, попередження виникнення складних життєвих обставин, створення умов  для самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають;

     - посилення орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення глибини бідності серед найбільш уразливих верств населення, створення 

передумов для переходу від цієї стратегії до стратегії запобігання бідності;

         - надання адресної  матеріальної допомоги  наступним категоріям жителів села:  особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил , забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та  членам їх сімей, інвалідам ВВв, вдовам ВВв,  учасникам   бойових дій, дітям  війни, ліквідаторам ЧАЕС, воїнам-інтернаціоналістам, 

дітям-сиротам, дітям,  позбавлених  батьківського піклування, дітям–інвалідам, пенсіонерам, особам з обмеженими фізичними можливостям  та, особам, що потребують  медичного 

лікування.   

  - поліпшення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення  до повноцінного життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

       - надання соціальної допомоги при народжені дитини жителям села.       - надання соціальної допомоги на поховання, в разі, якщо  покійник: 

а) не мав місця роботи та  не отримував пенсії, а родичі провели його захоронення за власний рахунок;

б) являвся  учасником , який брав участь в операціях об’єднаних сил , забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України . Допомога 

надається  членам їх сімей. 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 12 952 000

Усього 12 952 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма "Підтримки жителів Борщагівської сільської територіально громади, що потребують соціальної допомоги у 

2021 році"
12 912 000

«Програма соціального захисту окремих категорій громадян Борщагівської територіальної громади (компенсація 

витрат) на 2021-2023 роки»
40 000

Усього 12 952 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг витрат Кошторис 12 952,00



2

осіб 0,00 3 300,00

3

тис.грн. 0,00 3,92

4

відс. 0,00 106,00

(підпис)

(підпис)

продукту

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги Внутрішня інформація 3 300,00

ефективності

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги Розрахунок 3,92

якості

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову 

фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)
Розрахунок 106,00

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060 4060   0828 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –226138 гривень , у тому числі загального фонду – 226138 гривень та спеціального фонду – 0 

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

Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 №836                                                                                                                                                                                                                                                           

Рішення сесії сільської ради №11-3-VIII від 24.12.2020 року  "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №12-5-VIII від 26.04.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"     

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 



№

з/п

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 226 138

0 226 138

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 226 138

0 226 138

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 0,00 226 138,00

од. 0,00 4,00

од. 0,00 1,00

од. 0,00 2,00

од. 0,00 7,00

од. 0,00 2,00

(підпис)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 226 138

Усього 226 138

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку та функціонування сиситеми культури Борщагівської сільської територіальної громади 

Бкчанського району Київської області на 2021-2023 роки
226 138

Усього 226 138

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, 

будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
кошторис 226 138,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників штатний розпис 4,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів штатний розпис 1,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу
штатний розпис 2,00

середнє число окладів (ставок) - усього штатний розпис 7,00

кількість установ - усього штатний розпис 2,00

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 



(підпис)

01.11.2021 р.

М.П.

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030   0620 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –33203957 гривень , у тому числі загального фонду – 32803957 гривень та спеціального фонду –

400000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

акон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

Програма з питання цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік

Про затвердження Програми фінансування заходів із благоустрою території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік

Рішення сесії сільської ради №11-3-VIII від 24.12.2020 року  "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №12-5-VIII від 26.04.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №4-6-VIII від 30.06.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік" (у 

новій редакції)

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 



№

з/п

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 000 000

2 150 000 200 000

3 0 25 000

4 0 19 346 889

5 0 325 000

6 150 000 200 000

7 0 200 000

8 100 000 600 000

9 0 200 000

1 4 5

10 0 3 000 000

11 0 250 000

12 0 7 425 068

13 0 100 000

15 0 197 000

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються на території  громади , з метою її раціонального 

використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами , 

здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо 

також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації 

підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення території, вуличного 

освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 

ефективності системи благоустрою населених пунктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Вуличне освітлення (поточний ремонт вуличного освітлення) сіл Борщагівської територіальної громади 1 000 000

Підтримання в належному стані та придбання нових дитячих майданчиків на території Борщагівської 

територіальної громади
50 000

Підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні (дератизація) 25 000

Вирішення питань збирання  сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій 

основі покращення санітарного стану населених пунктів , поточний ремонт  доріг, ремонт автотранспорту, 

збільшення  статуту 19 346 889

Утримання та ремонт світлофорних об’єктів на території Борщагівської територіальної громади 325 000

Підтримання в належному стані та придбання нових спортивних майданчиків на території Борщагівської 

територіальної громади
50 000

Облаштування зупинок тротуарною плиткою 200 000

Упорядкування старих та встановлення нових транспортних зупинок на території Борщагівської сільської 

ради
500 000

Проведення робіт по видаленню сухостою та аварійних дерев 200 000

2 3

Поточний ремонт доріг, дорожня розмітка 3 000 000

Субвенція КП "Борщагівка" на вуличне освітлення  по с.Чайки 250 000

Вуличне освітлення (вартість використаної електроенергії) 7 425 068

Цивільне регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 100 000

Юридичні послуги для комунальних підприємств 197 000



16 0 135 000

400 000 33 203 957

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 400 000 33 103 957

2 0 100 000

400 000 33 203 957

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

Поточний ремонт пам’ятників 135 000

Усього 32 803 957

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма фінансування заходів із благоустрою території Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021 рік
32 703 957

Програма з питання цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 

території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
100 000

Усього 32 803 957

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.

М.П.

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0116071 6071   0640 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

1

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого

самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх

виробництво (надання)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5000000 гривень , у тому числі загального фонду – 5000000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № 21-7-VIII від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 24.12.2020 

р. №11-3-VIII «Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік»

Рішення сесії Борщагівської сільської ради № __-7-VIII від 20.10.2021 року " Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачаннядля 

споживачів Борщагівської територіальної громади на 2021-2022 роки"

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

Ціль державної політики

Створення належих умов для життєдіяльності членів громади



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 700 000

2 0 4 300 000

0 5 000 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 5 000 000

0 5 000 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

(підпис)

(підпис)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Погашення заборгованостіз різниці в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання для споживачів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Різниця в тарифах КП "Борщагівка" 700 000

Різниця в тарифах КП "Софія" 4 300 000

Усього 5 000 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачаннядля споживачів 

Борщагівської територіальної громади на 2021-2022 роки
5 000 000

Усього 5 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Управління фінансів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

2 4 5

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



01.11.2021 р.

М.П.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117310 7310   0443 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7681713 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 7681713 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  зі змінами та доповненнями

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 

рік

Рішення сесії сільської ради №11-3-VIII від 24.12.2020 року  "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №12-5-VIII від 26.04.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення сесії сільської ради №4-6-VIII від 30.06.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік" (у 

новій редакції)

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 700 000 1 700 000

2 4 731 713 4 731 713

3 1 250 000 1 250 000

7 681 713 7 681 713

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 7 681 713 7 681 713

7 681 713 7 681 713

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 7 681,71 7 681,71

2

1 3 6 7

од. 3,00 3,00

3

тис.грн. 2 560,57 2 560,57

4

відс. 100,00 100,00

(підпис)

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку території громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної 

інфраструктури  

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Будівництво зовн.мережі каналізації по вул.Садова від Незалежна до Мальовнича в с.Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Будівництво зовн.мережі каналізації по вул.Садова від Незалежна до Мальовнича в с.Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Улаштування огорожі котельні та благоустрій прилеглої території по вул. Шкільна,7 0

Будівництво зовнішньої  мережї каналізації К1 по вул. Садова від вул. Незалежна до вул. Соборна в селі 

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

обсяг витрат Кошторис 0,00

продукту

2 4 5

кількістьоб’єктів Внутрішній облік 0,00

ефективності

середні витрати на один об’єкт Розрахунок 0,00

якості

питома вага виконаних обсягів до запланованих Розрахунок 0,00

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.



1. 0100000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04362489

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117321 7321   0443 10529000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

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

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2021 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –215854389 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 215854389 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Рішення сесії №11-3-VIII від 24.12.2020р. "Про бюджет Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури  Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  на 2021  

рік

Рішення сесії сільської ради №4-6-VIII від 30.06.2021 року "Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради "Про бюджет Борщагівської територіальної громади на 2021 рік" (у 

новій редакції)

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг  закладів та установ освіти.



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

2 59 741 320 59 741 320

3 70 000 000 70 000 000

6 5 000 000 5 000 000

8 1 150 000 1 150 000

9 8 000 000 8 000 000

10 2 000 000 2 000 000

11 5 000 000 5 000 000

12 6 898 774 6 898 774

13 30 000 000 30 000 000

14 12 829 408 12 829 408

17 8 523 433 8 523 433

18 6 711 454 6 711 454

215 854 389 215 854 389

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 215 854 389 215 854 389

215 854 389 215 854 389

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Будівництво загальноосвітньої школи I-III  ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі 

Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
0

Будівництво загальноосвітньої школи I-III  ступенів по вулиці Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області
0

Придбання будівлі ДНЗ 0

Капітальний ремонт приміщення КУ«Інклюзивно – ресурсний центр Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області»(з виготовленням ПКД)
0

Капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ I-III ступенів 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.(з виготовленням ПКД)
0

Капітальний ремонт  стадіону ( спортивного ядра) – Ліцей №1 с.Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області»(з виготовленням ПКД).
0

Реконструкція шкільної  газової котельні Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ I-III ступенів Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області. (з виготовленням ПКД)
0

Капітальний ремонт  спортивного майданчика, улаштування  огорожі  та благоустрій   прилеглої території 

біля Петроправлівсько-Борщагівської ЗОШ I-III ступенів Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. (з виготовленням ПКД)

0

Будівництво ДНЗ по вул. Зоряна в с.С.Борщагівка 0

Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  за 

адресою: вулиця Соборна, 30 в с.і Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області

0

Капітальний ремонт класів Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: 

вул. Соборна, 30 в с.Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області
0

Капітальний ремонт цокольних та підвальних приміщень Петропавльівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

за адресою: вул.Соборна, 30 в с.Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області
0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Цільова програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік
0

Усього 0



№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 215 854,39 215 854,39

2

од. 12,00 12,00

кв. м. 0,00 0,00

3

тис.грн. 17 987,87 17 987,87

тис.грн. 0,00 0,00

4

відс. 0,00 0,00

відс. 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

обсяг видатків на будівництво (реконструкцію, капремонту) Кошторис 0,00

продукту

кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати, 

капремонт)
Експертні звіти 0,00

обсяг будівництва (реконструкції,  капремонт) Проектна документація 0,00

ефективності

середні витрати на будівництво (реконструкцію,  капремонт) 

одного об’єкту
Розрахунок 0,00

середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції,  

капремонт) об’єкту
Розрахунок 0,00

якості

темп зростання обсягу будівництва (реконструкції,  капремонт) 

порівняно з попереднім роком
Розрахунок 0,00

рівень готовності об’єктів будівництва (реконструкції,  капремонт) Розрахунок 0,00

Сільський голова
Олесь КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

Начальник управління
Наталія КРАСНОЩОКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.11.2021 р.


