
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)

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  Регпубгііь-н Кпим. П Я І І О І І Н О Г О  З И Я Ч Р Н Н Я .  селищ них .  г ільг____________________________________
(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 (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

0951900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призн'ачень/бюджетних асигнувань 5 190 679,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 5 190 679,00 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 сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення 
сільської пади 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 Впровадження та підвищення ефективності прироохоронних заходів у громаді

7. Мета бюджетної програми
Впровадження і підвищення ефективності природоохоронних заходів для оптнмізації 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

№ 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 5 190 679,00 5 190 679,00

У С ЬО ГО 0,00 5 190 679,00 5 190 679,00

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

1 Програма охорони навколишнього природнього середовища Ямницької сільської ради 
на 2021-2025 роки

0,00 5 190 679,00 5 190 679,00

Усього 0,00 5 190 679,00 5 190 679,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат 0,00

кількість природоохоронних заходів од. планові показники 8,00 0,00 8,00
продукту 0,00

кількість об'єктів, що планується укріпити од. планові показники 8,00 0,00 8,00
еф ективності 0,00

середня вартість укріплення одного об'єкта тис.грн. розрахунок 648,64 0,00 648,64
якості 0,00

відсоток об'єктів, що планується укріпити, до кількості об'єктів, що 
потребують укріплення

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

к ї̂,сільської ради

Р.А Крутий
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


