
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. 0117463

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7463 0456

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бшл-ж-ртіи____________________________________________

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

0951900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань * 670 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 670 000,00 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 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 державної політики

1 покращення стану інфраструктури сільських доріг і вулиць

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та вулиць незалежно від призначення та форм власності

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 виконанання робіт по капітальному ремонтудорожнього покртиття

9. Напрями використання бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень



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

1 2 3 4 5
і Капітальний ремонт дорожнього покриття 0,00 670 000,00 670 000,00

УСЬОГО 0,00 670 000,00 670 000,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Т Шевченка відад 
Н-ІОдо вул. І.Франка в с. Рибне

грн. кошторис 0,00 220 000,00 220 000,00

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.України (від 
буд.№ ЗО) с.Тязів

грн. кошторис 0,00 450 000,00 450 000,00


