
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

5. Підстави для виконання бюджетної програми
   Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8,107,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 8,107,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 7,565,000.00 0.00 7,565,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Оплата за використані енергоносії 300,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

300,000.00
3 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 145,000.00 0.00 145,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

УСЬОГО 8,107,000.00 0.00 8,107,000.00

4 Оплата послуг 70,000.00 0.00 70,000.00
5 Інші видатки 27,000.00 0.00 27,000.00

49.00
0 продукту
0 кількість штатних одиниць од.      Мережа, штатний розпис. 49.00 0.00

2,000.00
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації. 330.00 0.00 330.00
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації. 2,000.00 0.00

0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. Журнал реєстрації. 41.00 0.00 41.00

0 ефективності

7.00

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Звіт. 165,449.00 0.00 165,449.00

0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Журнал реєстрації. 7.00 0.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Підстави для виконання бюджетної програми
     Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 198,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 198,900.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
     Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 198,900.00 0.00 198,900.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

198,900.00 0.00 198,900.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

УСЬОГО

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
1.000 кількість штатних одиниць од. Звіт по мережі. 1.00 0.00

2/10/2021
(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0111080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

5. Підстави для виконання бюджетної програми
     Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,600,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,300,000.00 гривень та

спеціального фонду- 300,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5



М.П.

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Оплата за використані енергоносії 80,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

УСЬОГО 1,300,000.00 300,000.00 1,600,000.00

80,000.00
3 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 0.00 300,000.00 300,000.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0111152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції

5. Підстави для виконання бюджетної програми
  Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 929,600.00 гривень, у тому числі загального фонду 929,600.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

1 Забезпечення діяльності закладів освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 929,600.00 0.00 929,600.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 929,600.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

929,600.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

5. Підстави для виконання бюджетної програми
     Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 755,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 755,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
     Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

1 Забезпечення потреб медичних установ по оплаті праці та використання енергоносіїв.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 400,000.00 0.00 400,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Оплата за використані енергоносії 210,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

УСЬОГО 755,000.00 0.00 755,000.00

210,000.00
3 Інші видатки 145,000.00 0.00 145,000.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

5. Підстави для виконання бюджетної програми
     Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 250,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 250,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
     Відшкодування пільгових медикаментів деяким категоріям населення Верхнянської ОТГ в 2021 році.

1 Відшкодування пільгових медикаментів деяким категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Інші видатки 250,000.00 0.00 250,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 250,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

250,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 694,300.00 гривень, у тому числі загального фонду 694,300.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 692,300.00 0.00 692,300.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

2,000.00
УСЬОГО 694,300.00 0.00 694,300.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
8.00

0 у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 
соціальні послуги

од. Звіт по мережі. 8.00 0.00 8.00

0 кількість штатних одиниць персоналу од. Звіт по мережі. 8.00 0.00

0 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

осіб Звіт по мережі. 90.00 0.00 90.00

0 продукту

0
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб
Звіт по мережі.

11.00 0.00 11.00

0 ефективності



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

5. Підстави для виконання бюджетної програми
     Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства соціальної подітики 
від 19.04.17 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та 
соціальне забезпечення,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії 
сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 20,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
     Забезпечення організації та проведення робіт у Верхнянській ОТГ у 2021 році.

1 Забезпечення організації та проведення робіт.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 20,000.00 0.00 20,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 20,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

20,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 356,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 356,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

7. Мета бюджетної програми
     Надання соціальних послуг,догляду вдома,громадянам похилого віку,інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 
захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО.

1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 50,000.00 0.00 50,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Оплата послуг 6,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

УСЬОГО 356,000.00 0.00 356,000.00

6,000.00
3 Інші видатки 300,000.00 0.00 300,000.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 510,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 510,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зщберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотек.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 510,000.00 0.00 510,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 510,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

510,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат
3.00

0 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Звіт по мережі. 2.75 0.00 2.75
0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Звіт по мережі. 3.00 0.00

9.00
0 продукту
0 кількість установ (бібліотек), од. Звіт по мережі. 9.00 0.00

3.00
0 бібліотечний фонд тис. примірників Звіт по мережі. 63.10 0.00 63.10
0 число читачів тис.чол. Звіт по мережі. 3.00 0.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,450,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,450,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхнянської сільської ради ОТГ.

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

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Заробітна плата з нарахуваннями 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

2 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 10,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

10,000.00
3 Оплата послуг 20,000.00 0.00 20,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

4 Оплата за використані енергоносії 250,000.00 0.00 250,000.00
УСЬОГО 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00

8.50
0 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Звіт по мережі. 6.50 0.00 6.50
0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Звіт по мережі. 8.50 0.00

7.00
0 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. Звіт по мережі. 9.00 0.00 9.00
0 середнє число окладів (ставок) робітників од. Звіт по мережі. 7.00 0.00

350.000 кількість відвідувачів - усього осіб Звіт по мережі. 350.00 0.00
0 кількість реалізованих квитків шт. Звіт по мережі. 0.00 350.00 350.00
0 продукту



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 50,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення,організація культурно-мистецьких міроприємств.

7. Мета бюджетної програми
Організація культурно-мистецьких міроприємств.

1 Надання послуг з організації ккультурного дозвілля населення, організація культурно-мистецьких міроприємств.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 50,000.00 0.00 50,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 50,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

50,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 50,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Підтримка проведення спортивної роботи в Верхнянській ОТГ у 2021 році.

7. Мета бюджетної програми
   Підтримка проведення спортивної роботи у Верхнянській ОТГ у 2021 році.

1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

5 Підтримка проведення спортивної роботи в регіоні.

2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 50,000.00 0.00 50,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

УСЬОГО 50,000.00 0.00 50,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський

5.00

0 кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од. од. Звіт по мережі. 5.00 0.00 5.00

0 кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів 
спорту з підготовки до регіональних змагань, од.

од. Звіт по мережі. 5.00 0.00

0
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. од. 1,333.00 0.00 1,333.00

0 продукту

0
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань, грн.

грн. 30.00 0.00 30.00

0 ефективності



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 480,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 480,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Підвищення рівня благоустрою сіл Верхнянської ОТГ у 2021 році.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

2 Підвищення рівня благоустрою населених пунктів ОТГ.



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 50,000.00 0.00 50,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

230,000.00 0.00 230,000.00
3

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

2/10/2021
(Дата погодження)

2 Оплата за використані енергоносії

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Оплата послуг 200,000.00 0.00 200,000.00
УСЬОГО 480,000.00 0.00 480,000.00



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 150,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Оплата послуг 150,000.00 0.00 150,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 150,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

150,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 20,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Утиримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Верхнянської ОТГ у 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Мета бюджетної програми
 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Верхнянської ОТГ у 2021 році.

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Оплата послуг 20,000.00 0.00 20,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 20,000.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

20,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10,500.00 гривень, у тому числі загального фонду 10,500.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Членство в асоціації органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми
Членство в асоціації органів місцевого самоврядування.

1     Оплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Інші видатки 10,500.00 0.00 10,500.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 10,500.00 0.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

10,500.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм Верхнянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

40170117

10.02.2021 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117

0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№ 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення сесії сільської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року №51-
3/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 30,000.00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Верхнянської ОТГ у 2021 році.

7. Мета бюджетної програми
    Охорона та раціональне використання природних ресурсів Верхнянської ОТГ у 2021 році.

1   Охорона та раціональне використання природніх ресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Оплата послуг 0.00 30,000.00 30,000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 0.00 30,000.00

Усього 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

30,000.00

2/10/2021
(Дата погодження)

 Фінансовий відділ.
(Назва місцевого фінансового органу)

 Начальник фінансового відділу Л.Р.Зубаль
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова М.Б Маліборський
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
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