
6.

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року  № 15

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 320 900 гривень, у тому числі загального фонду - 320 900 гривень та

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 0213192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

8. Завдання бюджетної програми:

спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Простатус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", Закон 

України "Про громадські об`єднання", Закон України "Про основи соціальної захищеності оосіб з інвалідністю в Україні"  Закон України "Про соціальні послуги", 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"

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.
Широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації держаної політики, а саме: створення сприятливих умов для розвитку громадянського 

суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськостіз органами місцевого самоврядування.



№ з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб  з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

УСЬОГО 320 900 0 0 320 900

1
Надання фінансової підтримки громадським оргнізаціям на забезпечення виконання їх 

статутної діяльності
320 900 0 0 320 900

1 2 3 4

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної цільової програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки
320 900 0 320 900

Усього 320 900 0 320 900

71 2 3 4 5 6

0 кількість одержувачів фінансової підтримки осіб од.

рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста 

Кропивницького

11 0 11

затрат

0
середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання

грн.
розрахунок(фінан.320900/11орг./12 

міс)
2 431 0 2 431

продукту

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького 

Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова А.П. Райкович

(підпис) (ініціали і прізвище)


