
6.

Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року  № 15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

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

436 000 гривень, у тому числі загального фонду -

0213191

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 436 000 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(код)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

0200000

(найменування головного розпорядника)

2.
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(код)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам"яті ветеранів війни.Забезпечення соціальної підтримки ветеранів та їх сімей.

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики

1. 2.

1.

0210000

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні",  Наказ Міністерства фінансів України від 

27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793  "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

використання", рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік",  рішення Міської ради від 12.07.2018 року № 1740 

"Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

на 2017-2019 роки”



Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького 

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

1 0436 000

Загальний фонд Спеціальний фонд

436 000

Напрями використання бюджетних коштів

4

Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

436 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

436 000 0

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

 

Усього

5 6

1 2600

середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік

грн.

розрахунок(фінан.436000/346 ос.)

1 260 0

346

продукту

0

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

Усього 436 000

затрат

1 3 7

Міський голова А.П. Райкович

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

2

Усього

5

Забезпечення надання фінансової допомоги, проведення міських заходів до державних 

свят та знаменних дат

3

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

1

Кількість отримувачів виплат осіб

рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста 

Кропивницького
346 0

УСЬОГО 436 000 0 436 000

0 436 000

2

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки

(грн)

Найменування місцевої/регіональної цільової програми  

Загальний фондПоказник Спеціальний фонд

 


