
1.

2.

3.

(код бюджету)

0117540 7540 0460

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості

місцевого бюджету на 2021  рік
0100000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

1

5. Мета бюджетної програми
Підвищення доступності доступу до до Інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0110000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2552300000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 100 000,00 0,00 0,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Підключення закладів соціальної інфраструктури до доступу до 
інтернету

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

7

0,00

8 9 10

0,00

спеціальний 
фонд

3

Відхилення

100 000,00 100 000,00

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

Усього

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

0,00

0,00

1

Найменування місцевої/регіональної програми

0,00 0,000,00

100 000,00

2 4

8 9 10 11

загальний 
фонд усього

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фондусього

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

спеціальний 
фонд

1 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмувого доступу до Інтернету в сільській місцевості

1 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступностідоступу до Інтернету в сільській місцевості

765

загальний 
фондусього

3 4 5

100 000,00 0,00 0,00 0,00УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

109

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

8

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Богдана ШПАК

(підпис)

0 затрат

(ініціали та прізвище)(підпис)
Сільський голова Лариса ШОВКОВА

21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

усьогозагальний 
фонд

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

0,00

0 продукту
100000 100000 0 100000,00 0,00 0,001 Обсяг видатків грн. 100000 0

2

Кількість закладів 
соціальної 

інфраструктури, які 
потребують доступу до 

інтернету

од. 2 0 0,00

0 ефективності

2 2 0 2,00 0,00 0,00

3

Середні видатки  на 
підключення одного 
закладу соціальної 
інфраструктури до 

Інтернету

грн. 50000 0 0,00

0 якості

50000 50000 0 50000,00 0,00 0,00

4

Питома вага кількості 
закладів соціальної 
інфраструктури, які 

підключені до Інтернету 
до кількості, які 

потребують 
підключення

відс. 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконанні в повному обсязі.

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00


