
№

1.

2.

3.

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

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 641 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 541 620,00 гривень та

спеціального фонду- 2 100 000,00 гривень.

1152900000

(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

0110000 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО 8 541 620,00 2 100 000,00

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 8 541 620,00 2 100 000,00 10 641 620,00

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

10 641 620,00

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

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



№

1.

2.

3.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підтримка назежного рівня централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 153 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 153 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000

(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)

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

0110000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 153 400,00 0,00 153 400,00

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

153 400,00 0,00 153 400,00

1 2 3 4 5

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



№

1.

2.

3.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 871 080,00 гривень, у тому числі загального фонду 871 080,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000

(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)

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

0110000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 871 080,00 0,00 871 080,00

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

871 080,00 0,00 871 080,00

1 2 3 4 5

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



№

1.

2.

3.

1 Надання комплексних, психілогічних,освітніх медичних ,реабілітаційних та інших заходів,спрямованих на осіб, які перебувають у складових житлових обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня іншізаходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 152 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 152 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000

(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

0110000 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 152 000,00 0,00 152 000,00

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

152 000,00 0,00 152 000,00

1 2 3 4 5

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



№

1.

2.

3.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 631 868,00 гривень, у тому числі загального фонду 631 868,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000
(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

0110000 04365135

215.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО 631 868,00 0,00

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 Орган місцевого самоврядування 631 868,00 0,00 631 868,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 631 868,00 0,00 631 868,00

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 631 868,00 0,00 631 868,00

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

631 868,00

1 2 3 4 5

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



№

1.

2.

3.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 350 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000
(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

0110000 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО 350 000,00 0,00

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 здыйснення заходыв ыз землеустрыю 350 000,00 0,00 350 000,00

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

350 000,00

1 2 3 4 5

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



№

1.

2.

3.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України . Бюджетний кодекс України . Закон України "Про місцеве самоврядування " Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)."

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 109 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 109 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1152900000
(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)

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0110000 04365135

15.01.2021 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Фінансово-економічний відділ Аджамськаї сільської ради 04365135

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 Аджамськаї сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

од. 8,50 0,00 8,50

22.01.2021

(Дата погодження)

УСЬОГО

0 кількість працівників особового складу

Фінансово-економічний відділ Аджамської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансово- економічного відділу Аджамської сільської 

ради

Ніна Городецька

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Тетяна Зайченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітеу 1 109 200,00 0,00 1 109 200,00

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

1 109 200,00 0,00 1 109 200,00

1 2 3 4 5

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


