ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Довгинцівської
районної в місті ради від 23.01.2017 № 12-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ фінансового відділу виконкому
районної в місті ради від 23.01.2017 № 3
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. _0300000
(КПКВК МБ)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

3. 0313140
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(найменування відповідального виконавця)

__________ Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14,040 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14,040 тис.
гривень та спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 № 54 «Про затвердження
Програми реалізації молодіжної політики «Нова генерація Кривого Рогу» на 2016-2020 роки», рішень районної в місті ради
від 23.12.2016 № 83 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», від 23.12.2016 № 89 «Про затвердження Програми
реалізації заходів щодо поліпшення становища молоді, жінок та сімей на 2017-2019 роки».
6. Мета бюджетної програми. Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
1.

КПКВК
0313143

КФКВК
1040

Назва підпрограми
Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0313143

1040

Підпрограма
Інші заходи та заклади
молодіжної політики
Завдання
Надання
можливостей
для всебічного розвитку
молоді у відповідних
закладах по роботі з
молоддю
…
Усього

14,040

-

14,040

14,040

-

14,040

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

0313143

Підпрограма
Інші заходи та заклади
молодіжної політики
Завдання
Надання можливостей
для всебічного
розвитку молоді у
відповідних закладах
по роботі з молоддю

1

Затрат
Кількість
регіональних закладів
по роботі з молоддю
( у розрізі їх видів),
комітет у справах
сім’ї та молоді

од.

2

Продукту
- кількість заходів,
проведення
регіональними
закладами по роботі з
молоддю;
- кількість молоді, яка
візьме участь у
заходах
Ефективності
- середні витрати на
проведення
одного
регіонального заходу
закладом по роботі з
молоддю;
- середні витрати на
забезпечення участі
одного учасника в
заходах, які
проводяться
закладами по роботі з
молоддю

од.

3

рішення Криворізької
міської ради від
24.12.2015 № 54 «Про
затвердження Програми
реалізації молодіжної
політики «Нова
генерація Кривого Рогу»
на 2016-2020 роки»
Відомість видачі
подарунків учасникам
заходів

осіб
грн.

1

6

121
Розрахунок
(витрати на проведення
одного заходу)

2340

116

Якості
Кількість молоді,
охопленої роботою
регіонального закладу
по роботі з молоддю,
від загальної кількості
молоді
…

4

х

%

+476%

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код Найменування КПКВК
джерел
надходжень
1

2

3

Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
фінансування
(за видами)
Інвестиційний
проект 2
Усього

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

Пояснення, що
характеризують
джерела
загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фінансування
фонд
4

фонд
5

6

х

План видатків звітного
періоду

фонд
7

х

фонд
8

Прогноз видатків до кінця
Реалізації інвестиційного
проекту3

9

фонд
10

фонд
11

х

1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Довгинцівської
районної в місті ради

_______________
(підпис)

___І.Ратінов____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу

_______________
(підпис)

Я.Зубко____
(ініціали та прізвище)

12

13

