
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(3) (2) (1) (0) Організація та проведення громадських робіт(1) (0) (5) (0)(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (2)(3)(5)(4)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)(код Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -350 880Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень та спеціального фонду - гривень.-350 880
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний  Кодекс  України;  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  т.31 Закону України "Про зайнятість
населення" від 05.07.2012 року;"ПОрядку організацій громадських та інших робіт тимчасового характеру" зі зінами затвердженого  постановою КМУ від
20.03.2013 № 175 місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів
центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та  трудової міграції, в інтересах територіальної
громади організовуються громадські роботи"; Наказ МФУ "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та використання
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Наказ  МФУ від 29 грудня 2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами; рішення
Тернівської сільської ради  від 20.12.2019 №16-19/VII "Про бюджет Тернівської сільської  об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Наказ / розпорядчий документ
Тернівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1810.02.2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) Тернівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

Тернівська сільська рада (2)(6)(3)(5)(8)(2)(5)(9)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
2

10.

(грн)

N з/п

1
1

11.

5
350 880
350 880

432
-350 880Програма організації та фінансування

громадських робіт в 2021-2022 рокахУсього -350 880

Результативні показники бюджетної програми:

Загальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів
Спеціальний фонд

4 532
- 350 880Забезпечення організації та проведення

робіт
350 880

-350 880 350 880Усього

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

УсьогоЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми
Спеціальний фонд

Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, забезпечення зайнятості населення, підвищення якості і конкурентоспроможності робочої
сили.

Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення організації та проведення робіт

Напрями використання бюджетних коштів



N з/п

1
1

2
1
3
1
4

М. П.

осібкількість працівників договір з ЦЗ
ефективності
середні витрати на одного працівника розрахунокгрн.
якості

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Тернівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 11.02.2021

-

35 080,00

5

Загальний фонд

-

Спеціальний фонд

-

6

-

10,00

Усього

7

35 080,00-

-- -

(ініціали/ прізвище)

Юлія ОСАДЧА
(ініціали/ прізвище)

10,00

Одиниця виміруПоказник Джерело інформації

2 43
затрат

продукту

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Сільський голова
Ю.І.КРИВДА


