
-104 101

11

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

0 -104 101УСЬОГО 296 590 0 296 590 192 489

3. 0213192

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Надання фінансової підтримки громадським організаціям на 

забезпечення виконання їх статутної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

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

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

296 590

8 9 10

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

гривень

Відхилення

296 590 192 489

0

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

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

яких має соціальну спрямованість

(найменування відповідального виконавця)

1030

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

7

192 489 -104 101

0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

6

спеціальний 

фонд
загальний 

фонд

0 192 489 -104 101 0

4

1 2

5

загальний 

фонд
усього

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

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

гривень 
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

1
Широке залучення організацій громадського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, а саме: створення сприятливих умов для розвитку громадсянського суспільства налагодження 

ефективної взаємодії  з органами місцевого самоврядуванн

 усьогоспеціальний 

фонд
усього

3



2292 -1239 0 -12390

Сеедній розмір 

фінансової підтримки в 

місяць на одне 

об`єднання

грн.

розрахунок (фінансування 

192489/7організацій/12 місяців)
3530,8 0 3530,8 2292 0

0 продукту

7 0 7 0 0 00

кількість одержуввачів 
фінансової підтримки, 

осіб
од.

рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста 

Кропивницького
7 0 7

-104 101 0 -104 101Усього 296 590 0 296 590 192 489 0 192 489

усього

0

загальний 

фонд
усьогоспеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

11 12 13

загальний 

фонд

загальний 

фонд
8 9 10

0 296 590 192 489 0

усього
загальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

5 6 7 8

усього
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
109

192 489

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - Головний 

бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРІКОВА

(підпис)

-104 101

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-104 101

7654

(ініціали та прізвище)

затрат

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4

0

Програма соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2019 роки
296 590

(підпис)

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

3

загальний 

фонд
усьогоспеціальний 

фонд

2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 64,9 відсотки

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації


