
ЗАтвврджвно
Наказ Міністерства
фінансів Украіни
26 08.1014 м! взь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уп авління со іальногозахи населенняЛнманськ їмісько'і

Ш
(найменування головною розпорядника коштівмісцевого бюджету)

наказ
Фінансовогоуправління Лиманськоїміської ради

(????"ЗБРЇШМЇЙЇЙЇЇ

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населенняЛиманської міської ради
1 0800000

(КПКВК МБ) (найменування головноюрозпорядника)

2. “10000 Управління соціального захистунаселенняЛиманської міськоїради

(КПКВК МБ)
Ч

(найменування відповідального виконавця)

3 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(КПКВК МБ) (кфкзю' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- Щ тис. гривень,у тому числі загального фонду- Щ тис.гривень та спеціального фонду- Щ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
КонституціяУкраїни, БюджетнийкодексУкраїни, Закон України "Про зайнятість населення,Порядок організації громадських

робітта інших робіт тимчасового хараперу,

затвердженогопостановоюКМУ від 20.03.13р. М 175, наказ міністерствафінансів України від 26.08.2014 р.н“: 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільовогометоду

складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017р. Ле 7/40-1790 «Про бюджет об'єднаноїтериторіальної громади на 2018 рік» Довідка про

підтвердженнянадходженьдо спеціальногофонду державного бюджету України станом на 26.01.18р.,20.02.2018р.,15.03.2018р.,18.04.2018р.,29.05.2018р.,08.06.2018р.

6. Мета бюджетної програми Організація та проведення громадських робіт
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

М з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

І 2 3 4



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

Пі п г ама / зав ання бю жетної .
М з/п КПКВК КФКВК д ро р Л П загальний фонд спешальний фонд разом

програми

1 2 3 4 5 6 7

0813210 1050 Зонд-ння 56,40 10,90 77,30

1
Організація та проведеннягромадськихробіт 56,40 2090 7730

ВСЬОГО 56,40 2030 7730

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва егіональної ільової п о ами та .р
.

" р гр КПКВК загальний фонд спецпальнийфонд разом
шдпрограми

] 2 3 4 5

ВСЬОГО 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0 ини я .
М з/п КПКВК Назва показника намірі; Джерело Інформацп Значення показника

| 2 3 4 5 6

0813210 Завдання
Оргпнізяпін та проведення громадських

робіт
] Зятрят

Кількістьосіб з числазареєстрованих Трудовийдоговір
безробітних,залученихдля проведення шт. 2,00

пюшських робіт
2 Прошу-пу

Кількнґгь доставленихповшомленьпро шт. Журнал реєстрацпповндомлень ]6000,00
призначеннясубсидій населению

3 ЕФекгнвносґі
Витраги на уриманияодиієі особи з числа Розрахунок

зареєсгрованихбезробітних,залучених для тис.грн 38,65

проведеннягромадськихробіт
4 Якості

Питома вага досґашених повідомленьпро відс. Розрахунок 100,00
призначеннясубсидій “КЕЛВННЮ



| ]. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис.грн)

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3

:
Пояснення, що

характеризують джерела
Код Найменування джерел надходжень КПКВК

загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фінансування
азом азо азом

фоіщ фОНд р фонд фонд р м Фонд фонл р

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | [2 ] 3

ВСЬОГО 0.00 0,00 0,00

Кодфункціональноїкласифікаціївидатківта кредитування бюджсгу вказується лише у випадку, коли бюджетнапрограмане поділяється на підпрограми.
2 Пункт ] ] заповнюється Тільки для затверджениху місцевому бюджеті видатків/наданнякредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3
Прогноз видаткпв до кінця реалізації інвестиційноюпроекту зазначаєтьсяз розбивкоюза роками.

Керівник установи головного розпорядника

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Г.В.Мальченко
(ініціали . прізвище)

Т.В.Пилипенко
(ініціали і прпвище)


