
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(7) (6) (9) (1)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади(0) (4) (9) (0)(0)(1)(1)(7)(6)(9)(1) (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 -70 000Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень та спеціального фонду - гривень.70 000-
Підстави для виконання бюджетної програми:
Положення про порядок надходження та використання цільових фондів Тернівської сільської ради

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
1

10.

(грн)

N з/п

1

11.

5
-
-

432
--

Усього --

Результативні показники бюджетної програми:

Загальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів
Спеціальний фонд

4 532
70 000 70 000Напрям використання відповідно завдань

бюджетної програми
-

70 000- 70 000Усього

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

УсьогоЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми
Спеціальний фонд

Поєднання загальнонаціональних цільових програм із регіональними та місцевими, налагодження співпраці між центральними, місцевими органами
управління та місцевим самоврядуванням

Мета бюджетної програми
Організація території  громадських  центрів, житлової забудови, дорожньо-транспортної  мережі, рекреційних зон сіл Тернівка, Мала Смілянка,Миколаївка, Попівка, Сердюківка та с-ще Холоднянське та Червоне.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Вивезення  побутового сміття  від  домоволодінь

Напрями використання бюджетних коштів



N з/п

1
1
1

2
1
3

4

М. П.

куб.м.вивезення твердих побутових відходів розрахунок
ефективності

якості

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Тернівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 11.02.2021

-

-

5

Загальний фонд

10,00

Спеціальний фонд

70 000,00

6

70 000,00

10,00

Усього

7

--

-- -

(ініціали/ прізвище)

Юлія ОСАДЧА
(ініціали/ прізвище)

-

Одиниця виміруПоказник Джерело інформації

2 43
затрат
обсяг видатків кошторисгрн.

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}

Ю.І.КРИВДА
Сільський голова


