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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Ямницької сільської ради 
Ямницька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.01.2021_______________№  14_________________

1. __________ 0100000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Ямницька сільська рада_____________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
А в то н о м н о ї  Р есп у б л ік и  К п и м ,  п я й о н и п іп  зн а ч ен н я ,  селищ них, гільс____________________________________

(найменування відповідального виконавця)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

з. __________ 0111080__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 1080______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________0960___________  Надання спеціальної освіти мистецькими школами_______
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0951900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ' 2 985 212,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 852 000,00 гривень та

спеціального фонду- 133 212,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", рішення сільської ради "Про бюджет 
Я мницької сільської територіальної громади на 2021 рік", Наказ Мііністерства фінансів України від 26.08.2014р. №  836 "Правила складання пастортів бюджетних бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про  їх виконання"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Надання початкової музичної та хореографічної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання початкової музичної та хореографічної освіти

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний (|)онд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти 2 852 000,00 133 212,00 2 985 212,00

У С Ь О Г О 2 852  000 ,00 133 212 ,00 2 9 85  212 ,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
У сього 0,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
зат р ат 0,00

кількість відділень од. мережа 5,00 0,00 5,00
кількість педагогічних ставок од. мережа 17,10 1,00 18,10

п р одук ту 0 ,00
кількість дітей, що отримують освіту в школах естетичного 

виховання осіб мережа 96,00 0,00 96,00

еф ек т и в н ост і 0 ,00
витрати на навчання однієї дитини грн. розрахунок 29 708,33 1 075,12 ЗО 783,45

якості 0 ,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку. од. розрахунок 5,61 0,00 5,61

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Ямницької сільської ради 
(Нйзва місцевого фінансового органу)
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Р.А Крутий
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Г.Панчишин
(ініціали/ініціал, прізвище)


