
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
Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Ямницької сільської ради ОТГ

від 14 лютого 2020 року № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

____________ 0100000______________________________ Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади________ 04356461
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету)

2.____________ 0110000______________________________ Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади________ 04356461
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113192 3192 1040

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість 09519000000

(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)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000,00 гривень 
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",Наказ Міністерства фінансів України від

5. 26.08.2014р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 
рішення Ямницької сільської ради від 23 грудня 2019 року "Про бюджет Ямницької сільської ради об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики



1 Створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя демобілізованих військовослужбовців

Мета бюджетної програми: Покращення матеріального стану демобілізованих військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, та родин 
7. загиблих
8- Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Покращення матеріального стану демобілізованих військовослужбовців, які повернулися із они АТО та родин загиблих

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Фінансова підтримка діяльності громадської організації 
"Ямницька спілка учасників АТО" • 100 000,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

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

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма підтримки діяльності громадської організації 
"Ямницька спілка учасників АТО" на 2018-2020 роки 100000,00 100000,00

Усього 100000,00 100000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:



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

1 2 о 4 5 6 7
1 затрат

витрати на фінансову підтримку грн. кошторис 100 000 100 000
2 продукту

кількість учасників АТО та сімей загиблих осіб планові показники ПО п о

3 ефективності

витрати на одну особу грн. розрахунок 909 909

4 якості
відсоток осіб, які отримали допомогу % плановий 100 100

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:


