ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Довгинцівської
районної в місті ради від 25.01.2018 № 21-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ фінансового відділу виконкому
районної в місті ради від 25.01.2018 № 2
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. __0200000__ Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0210000__ Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. __0213240__ __________ Інші заклади та заходи _________________
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 175,395 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 175,395 тис.
гривень та спеціального фонду – __-__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті ради та їх виконавчих
органів», від 31.03.2016 № 380 «Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями,
іншими виконавчими органами міської ради та міським головою», рішення Довгинцівської районної в місті ради від
22.12.2017 № 140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», , рішення Довгинцівської районної в місті ради від 23.12.2016
№ 85 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району на 2017-2019
роки»зі змінами, Положення про заохочення керівників органів самоорганізації населення, затверджене рішенням районної
в місті ради від 28.04.2011 № 48.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення матеріального заохочення керівникам органів самоорганізації населення,
забезпечення надання одноразової грошової виплати непрацюючим пенсіонерам виконкому Довгинцівської райради до Дня
людей похилого віку
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
1

КПКВК
0213242

КФКВК
1090

Назва підпрограми
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

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.

0213242

1090

Здійснення витрат,
пов’язаних з виплатою
матеріального забезпечення
керівникам органів
самоорганізації населення
Здійснення витрат,
пов’язаних з передплатою
комунальної газети
«Червоний гірник» для
керівників та населенню
органів самоорганізації
Здійснення витрат,
пов’язаних з одноразовою
грошовою виплатою
непрацюючим пенсіонерам
виконкому Довгинцівської
райради до Дня людей
похилого віку

117,600

-

117,600

37,795

-

37,795

20,000

-

20,000

Усього

175,395

-

175,395

Завдання

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

І

0213242

тис. грн.

Рішення виконкому

117,600

Чол..

Клопотання керівників
органів самоорганізації
населення

336

Грн.

Звіти

350,00

Завдання
Здійснення витрат,
пов’язаних з виплатою
матеріального
забезпечення
керівникам органів
самоорганізації
населення

затрат

1

Витрати, пов’язані з
виплатою матеріального
заохочення керівникам
органів самоорганізації
продукту
Кількість одержувачів
матеріального
заохочення

2

ефективності

3

Середньомісячний
розмір матеріального
заохочення

ІІ

0213242

Завдання
Здійснення витрат,
пов’язаних з
передплатою
комунальної газети
«Червоний гірник» для
керівників та населенню
органів самоорганізації

затрат

1

Витрати пов’язаних з
передплатою
комунальної газети
«Червоний гірник» для
керівників та населенню
органів самоорганізації
продукту
Кількість одержувачів
комунальної газети

2

Рішення виконкому

37,795

Чол..

Клопотання керівників
органів самоорганізації
населення

180

Грн.

Звіти

209,96

тис. грн.

Рішення виконкому

20,000

Чол..

Клопотання, дані відділу
кадрів

50

ефективності

3

Середньомісячний
розмір витрат

ІІІ

тис. грн.

0213242

Завдання
Здійснення витрат,
пов’язаних з
одноразовою грошовою
виплатою непрацюючим
пенсіонерам виконкому
Довгинцівської райради
до Дня людей похилого
віку

1

2

затрат
Витрати, пов’язані з
одноразовою грошовою
виплатою
непрацюючим
пенсіонерам виконкому
Довгинцівської райради
до Дня людей похилого
віку
продукту
Кількість одержувачів
грошової виплати

ефективності

3

Середньомісячний
розмір одноразової
виплати

Грн.

Звіти

350,00

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

2

3

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

План видатків звітного
періоду

фонд
7

фонд
8

Прогноз видатків до кінця
Реалізації інвестиційного
проекту3

9

фонд
10

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

…
Інвестиційний
проект 2
…
Усього

х

х

х

фонд
11

12

13

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)

