
 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 11 2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

_______________ Перещепинська міська рада______
(найменування головного розпорядника копгпв місцевого бюджету)

_19.08.2019 № 164_________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0100000 Перещепинська міська рада

2.

(КТПКВК МБ)

0110000 Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

("ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

612 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 612 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
Рішення Перещепинської міської ради ради "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018р. №18-8/VII.
Рішення Перешепинської міської ради ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від 16.01.2019р. №14-9/VII.
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перещепинської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік" від20 грудня 2018 року №l-8/VIl ;
Рішення Перещепинської міської ради "Про затвердження Комплексної
програми соціального захисту населення Перещепинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 2021 роки " від20 грудня 2018 року №3-8/VII;розпорядження №111 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'ї днаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.05.2019року; розпорядження №130 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 24.06.2019року; розпорядження №163 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№18-8/УІІ "Про 
бюджетбюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 19.08.2019року 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги



 

 
 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 1

2
1 забезепечення надання додаткової соціальної допомоги

8. Наї рями викориї гання бюджетних коштів:
і.рн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 Г 2 3 4 5 6
1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги 612 000,00 0,00 0,00 612 000,00

УСЬОГО 612 000,00 0,00 0,00 612 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Комплексна

програми соціального захисту 
населення Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки

612 000,00 0,00 612 000,00

Усього 612 000,00 0,00 612 000,00

10. Результативні показники бюджетної

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Г 2 3 4 5 6 7
Продукту 0.00

Кількість населення, яке звернулося за допомогою
осіб Рішення ВИКОНКОМІВ 

Перещепинської и/р
244,00 0,00 244,00

кількість осіб, яким не дана однврг юва грошова допомога осіб Рішення виконкомів 
Перещепинської м/р

244,00 0,00 244,00

Ьфекъиввосп 0,00
Сьрі ІНІЯ шшір Г^І.ОГІЗОВО. г > ішввоі юпоноги грн розрахунок 2 500,00 0,00 2 500,00

Відсоток н j іленчя. аие отримало одної азі ву допомогу в іде. розрахунок 100,00 0.00 100,00

(підпис)

П
Перещепинський міськи '

1 (ініціали і прізвище)


