
7. Мета бюджетної програми: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій мешканців селища та виконання заходів, передбачених програмою соціальної підтримки 
населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1.  Бюджетний кодекс України;
 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;

3. Рішення сесії селищної ради від 23.12.2019 року "Про селищний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10,000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 10,000.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 0100000 Кушугумська селищна рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Кушугумська селищна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Кушугумська селищна рада                                                                                     
Розпорядження селищного голови № 10 від 13.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Кушугумська селищна рада                                                                                     
                      Розпорядження селищного голови № 10 від 
13.01.2020 року
(найменування місцевого фінансового органу)



ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

0.00
відсоток вчасно виконаних заяв на виділення допомоги відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

4 Якості

середні витрати на одного відвідувача тис. грн. розрахунок 2.00 0.00 2.00

3 Ефективності
5.00кількість отримувачів допомоги одиниць внутрішній облік 5.00
0.00

0.00

10.00
2 Продукту 0.00

обсяг видатків на надання допомоги тис.грн. річний розпис 10.00 0.00

1 2 3 4 5 7
1 Затрат 0.00

Джерело інформації Загальний фонд

6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0.00 0.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця 
виміру

1 Забезпечення надання матеріальної допомоги та виконання заходів, передбачених 
програмою соціальної підтримки населенняь

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

УСЬОГО 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення надання матеріальної допомоги та виконання заходів, передбачених програмою соціальної підтримки населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2


