
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) 

16.03.2021__________________№  37____

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)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київськоїта Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
А втон омної Респу-бтік-н Кпим, пяііпннпгп значення. селищних. сілке___________________________________

(найменування відповідального виконавця)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

з. _________ 0110180_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 0180_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0133__________  Інша діяльність у сфері державного управління__________
(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 * 520 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 520 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "П ро місцеве самоврядування в Україні", Закон України "П ро державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014р. №  836 "П равила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" рішення сільської ради "П ро бюджет Ямницької 
територіальної громади на 2021 рік" , рішення сільської ради від 11.03.2021 року "П ро внесення змін до бюджету Ямницької сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення 
сільської ради від 11,03.2021 р о к у  " П ро  спрямування залишку коштів загального та спеціального Фондів сільського бюджету"_____________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підвищення ефективності діяльності місцевих рад. розширення співробітництва з міжнародними організаціями

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних 
громад, забезпечення виконання депутатських повноважень_____________________________________________________________________________________________________ ____________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Підвищення ефективності діяльності місцевих рад, забезпечення виконання депутатських повноважень
2 Виконання умов угоди про співпрацю між сільською радою та гміною Сьвйонтки (Польща)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Підвищення ефективності діяльності місцевих рад, забезпечення виконання депутатських 

повноважень, виконання умов угоди про співпрацю 406 000,00 0,00 406 000,00

2 Покращення матеріально-технічної бази підрозділу Національної поліції України 100 000,00 0,00 100 000,00
3 Покращення матеріально-технічної бази військової частини 14 000,00 0,00 14 000,00

У С Ь О Г О 5 20  000 ,00 0 ,00 520  00 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 розвитку співробітництва з міжнародними організаціями та регіонами на 

2021-2025 роки 150 000,00 0,00 150 000,00

2 Програма розвитку місцевого самоврядування в Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді на 2021-2025 рок 256 000,00 0,00 256 000,00

3 Цільова Прграма фінансування мобілізаційних заходів та заходів з підготовки до 
територіальної оборони на 2021 рік

14 000,00 0,00 14 000,00

4 Цільова Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки 100 000,00 0,00 100 000,00
У сього 5 20  000 ,00 0 ,00 5 20  000 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т 0 ,00

витрати на проведення заходів, конкурсів, турнірів грн. кошторис 256 000,00 0,00 256 000,00
витрати на виконання умов угоди, пошук нових партнерів грн. кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00

витрати на проведення профілактичних заходів грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00
витрати на проведення мобілізаційні заходи грн. кошторис 14 000,00 0,00 14 000,00

п р о д у к ту 0 ,00
кількість проведених заходів, конкурсів, турнірів од. планові показники 5,00 0,00 5,00

кількість проведених заходів од. планові показники 3,00 0,00 3,00
кількість проведених профілактичних заходів од. планові показники 5,00 0,00 5,00
кількість проведених мобілізаційних заходів од. планові показники 2,00 0,00 2,00

е ф ек т и вн о с т і 0 ,00
середня вартість одного заходу грн. розрахунок 51 200,00 0,00 51 200,00

середня вартість одного заходу на виконання умов угоди грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00
середня вартість профілактичного заходу грн. розрахунок 20 000,00 0,00 20 000,00
середня вартість мобілізаційного заходу грн. розрахунок 7 000,00 0,00 7 000,00

я к о с т і 0 ,00
відсоток проведених заходів відс. планові показники 100,00 0,00 100,00

відсоток виконання відс. планові показники 100,00 0,00 100,00
відсоток профілактичних заходів відс. планові показники 100,00 0,00 100,00
відсоток мобілізаційних заходів відс. планові показники 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Р.А Крутий





Г.Г.Панчишин


