
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)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
2. 0110000 Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського

______________________________________ А в то н о м н о ї  Р есп убл іки  К п и м ,  пяйпннпго  знач ен н я ,  селищ них, гінке___________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0116030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 6030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620__________  Організація благоустрою населених пунктів_____________
(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 » 1 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 800 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 Ямницької сільської територіальної громади на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Правила складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів п р о  їх виконання"___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення рівня благоустрою населених пунктів громади

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 організація благоустрою населених пунктів
2 забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
________________________________________________________________________________________________ гривень



і Ч-іР’

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд

Ч- і Р-

С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади, організація належного та 
санітарного утримання об’єктів благоустрою

1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

У С Ь О Г О 1 8 00  000 ,00 0 ,00 1 800  000 ,00

10. П ерелік м ісцевих /  регіональних програм , що виконую ться у складі бю дж етної програми
_________________________________________________________________________________________гривень

№  з/п Н айм енування м ісцевої /  регіональної програм и Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади на 2021- 
2025 роки

1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

У сього 1 800  000 ,00 0 ,00 1 8 00  000 ,00

11. Результативн і показники бю дж етної програми

№  з/п П оказники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
зат р ат 0 ,00

площа, що підлягає прибиранню, догляду га. планові показники 14,80 0,00 14,80
п р одук ту 0 ,00

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. планові показники 8,70 0,00 8,70
еф ек ти в н ост і 0 ,00

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис. гри. розрахунок 2,80 0,00 2,80
як ост і 0 ,00

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 
здійснювати, у загальній площі кладовищ

відс. планові показники 90,00 0,00 90,00

Сільський голова Х/>;.

пвгодж щ о 'Ч ? Д
Фінансовий відділ Ямницької сільської' ради

Р.А Крутий
(ініціали/ініціап, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)ІіуиІ Гр ім / і>'н‘
Начальник відділу

м.п

І О  |а

КЄ 12:02.2021 У  Х / у

■■

У . У/ои'у.
(підпис)

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


