
зктвєгджвно
НашМіністри-я
фінанеіа України
26.08.20" М 836

ЗАТВЕРЮКЕНО
Наказ / ршпорядчнй документ

Ш
(найменування юна-ноюрозпорядника копи-і-місцевогобют)

наказ
ФінансовогоуправлінняЛиманськоїміськоїради

(наймен вання місцевоюфінанси? органу)м умом/. м де 40”?
,

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевогобюджету на 2018 рік

Управління соціальногозахисту населенняЛиманськоґ міської ради] 0800000

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2 0810000 Управління соціальногозахисту населенняЛиманської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 08132|0 1050 Організація та проведення громадських робіт

(КПКВК МБ) (кфКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- Ш тис. гривеньутому числі загального фонду- Щ тис.гривень та спеціального фонду» Щ тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми ,

Конституція України, БюджетнийкодексУкраїни, Закон України "Про зайнятість населення, Порядок організації громадських робітта інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановоюКМУ від 20.03.І3р.М 175, наказ міністерствафінансів України від 26.08.20І4р..”: 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів».рішення міської ради від 22.12.20І7р. М.» 7/40-[790«Про бюджет об'єднаноїтериторіальної громади на 2018 рік» Довідка про
підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на
26.0І . І 8р.,20.02.20І8р..І5.03.20І8р.,18.04.20!8р.,29.05.2018р.,08.06.20І8р..20.06.2018р.,23.07.2018р.,08.08.20І8р,2 І.08.20|8р., |8.09.2018р.
6. Мета бюджетної програми Організація та проведення громадських робіт
7. Пілпрограмн, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспор1 ом бюджетної програми

М 'і/П КПКВК КФКВК Назва підпрограми

| 2 3 4



8. Обсяги фінансування бюджсгної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

ы з/п кпквк кфквк ”шпрофшахрззвдшгбЮджто' загальний фонд спеціальний фонд раэОм

] 2 4 5 6 7
Задання ]:

І 0813210 Організація та проведеннягромадськихробіт 56,4 383 953

Усього -- 56.35 38.9І 95,“
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва репональноп "шию! програми та КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разомПідпрограми
І 2 3 4 5

Усього
[МЮ

]О. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Мз/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру джерело інформації Значення показника

2 З 4 5 6

08І3110
Завдання !:

Організація та проведення гроивдськп
робіт
затрат

Кількість осіб з числа зареєстрованих
безробітних,залучених для проведення

громадськихробіт

Трудовийдоговір
2.00

продукту
Кількістьдоставленихповідомленьпро

призначення субсидій населению
шт. Журнал реєстраціїповідомлень

І 6000,00
еыпнвноп'і

Витрати на уримаиня одим особи з числа
зареєстрованих безробітних,залученихдля

проведеннягромадськихробіт
тис грн

Розрахунок
47.60

вкості
Питома вата доставленихповідомленьпро

призначення субсидій населенню
відс. Розрахунок



І 1. Джерела фінансування інвестиційних проепів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)

км?“ВШ "ще“ на , , , Прогноз'виддгків до кіі-щл реалізації1 січня ЗІП'НОЮ періоду План видатки; звітного періоду . 'йною , Пояснення, щоКод Натиснуванняджерел надходжень КПКВК -
' пу

хараперизукпь шрелвзагальний спецішгьшвй загальний спеціальний загаіщшй спеціальний фінансуватим азом азомФени Фонд рт Фонд Фонд ” фогш фонд Р

І 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 13
Усього 0,00 0,00 МЮ

Кодфункціональноїкласифікаціївидатківта кралитуваииябюджетувказуєгься лише у випадку, коли бюджета програма не поділяється на підпрогрвми.
2
Пункт ІІ завозитьсятільки для затверджениху місцевомубюджеті витків/наданнякредитів на реалізаціюіивссгиційнихпроектів (програм).

3
Прогноз видатківдо кінця реалізаціїінвестиційногопроекгу зазначитиз розбивкоюза роками,

Керівник усганови головного розпорядника
бюджетних коштів

Г.В.Мальченко

(пі

погоджвно: %
Керівник фінансовою органу

(підпис)

(ініціали , припини)

Т.В.Пилипен ко
(ініціали і при-ищо


