
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)

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 т о н о м н о ї  Р е с п у б л ік и  К п и м ,  п я й п н н п го  ч н я ч е н н я . С Р Л И І І І Н И Х -  Г І П Ь Г _______________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4060 0828
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дшшддя та інших клубних закладів_______

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

0951900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 685 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 075 000,00 гривень та

спеціального фонду- 610 000,00 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 "Про бюджет Ямницької 
територіальної громади на 2021 рік" , рішення сільської ради від 11.03.2021 року "Про внесення змін до бюджету Ямницької сільськоїтериторіальної 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 державної політики

1 Організація культурного дозвілля населення і зміщення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 2 075 000,00 0,00 2 075 000,00

2 Прибдання обладнання та предметів довгострокового користування 0,00 60 000,00 60 000,00

3 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 
власності 0,00 250 000,00 250 000,00

4 Капітальний ремонт будинків культури 0,00 300 000,00 300 000,00
УСЬОГО 2 075 000,00 610 000,00 2 685 000,00

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 програми Загальний фонд С пеціальний  фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю дж етн ої програми

№  з/п П оказники
О диниця

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість установ - усього «* од. мережа 6,00 0,00 6,00
* середнє число окладів (ставок) - усього од. мережа 14,00 0,00 14,00

продукту 0,00
кількість відвідувачів - усього осіб мережа 20 900,00 0,00 20 900,00

ефективності 0,00
середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 99,00 0,00 99,00

якості 0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. планові показники 0,00 0,00 0,00

С ільський голова Р.А Крутий

Фінансовий відділ Ямницької сільської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назі го'фінансового органу)

НаЧіЦїьа^к відділу
|{О

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


