
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 вто н о м н о ї  Республіки  К пим, пяйппногп  зн а ч е н н я ,  селищ них, гіпкг____________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 1 892 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 892 300,00 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 про їх виконання"__________ _______ _______________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Впровадження та підвищення ефективності прироохоронних заходів у громаді

7. Мета бюджетної програми
Впровадження і підвищення ефективності природоохоронних заходів для оптимізації стану навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану довкілля

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Охорона і раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
________________________________________________________________________ гривень



_________________________________________І
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Охорона і раціональне використання природних ресурсів 0,00 І 892 300,00 1 892 300,00

УСЬОГО 0 ,00 1 892  300 ,00 1 8 92  30 0 ,0 0

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
1 Програма охорони навколишнього природнього середовища Ямницької сільської ради 

на 2021-2025 роки
0,00 1 892 300,00 1 892 300,00

У сього 0,00 1 892  300 ,00 1 892  3 0 0 ,0 0

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

затр ат 0 ,00
кількість природоохоронних заходів од. планові показники 3,00 0,00 3,00

продук ту 0 ,00
кількість об'єктів, що планується укріпити од. планові показники 3,00 0,00 3,00

еф ек ти вн ост і 0 ,00
середня вартість укріплення одного об'єкта тис.грн. розрахунок 630,80 0,00 630,80

Я К О С Т І  О 0 ,00
відсоток об'єктів, що планується укріпити, до кількості об'єктів, що 

потребують укріплення відс. планові показники 100,00 0,00 100,00

Сільський голова

погод:
Фінансд .ської ради

Р.А Крутий
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


