
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______________________________________________

__________ 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)

Ямницька сільська рада_____ _____
(найменування відповідального виконавця)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113050
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3050 1070
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи__________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0951900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 000,00 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", Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, рішення сільської ради від 11.03.2021 року "Про 
внесення змін до бюджету Ямницької сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення сільської ради від 11.03.2021 року "Про спрямування залишку коштів загального та 
спеціального Фондів сільського бюджету"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Надання пільг особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, 
безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування_______________________________________________________________ ,________ ______________ ___________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

1 2 3 4 5
1 Пільгове медичне обслуговування осіб, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 9 000,00 0,00 9 000,00

У С Ь О Г О 9 000 ,00 0 ,00 9  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
І

Комплексна Програма соціального захисту населення в Ямницькій сільській 
територіальній громаді на 2021-2025 роки

9 000,00 0,00 9 000,00

У сьо го 9 000 ,00 0 ,00 9  00 0 ,0 0

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

видатки на пільгове забезпечення осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

грн. кошторис 9 000,00 0,00 9 000,00

п р о д у к т у 0 ,00
кількість осіб, які мають право на пільгове обслуговування осіб статзвітність 10,00 0,00 10,00

е ф е к т и в н о с т і О 0 ,00
• середній розмір грошової допомоги грн. розрахунок 900,00 0,00 900,00

я к о с т і 0 ,00
питома вага виплаченої допомоги до призначення відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ ЯмнИцької сільської ради

Р.А Крутий
щпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцево™ фінансового органу)

Чо С:'Начальник відділу Г.Г.Панчишин
(підпис)^ (ініціали/ініціал, прізвище)


