
зхтвнрджсно
На")Міністерство
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:ьовюи інш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уп цінили ішьиотши 14 мин имвнськшшськш

' Щ
(найменування головного розпорядники коштів н.:ншм бюджету)

пака]
Фінансовогоупраыіиия Лиманськоіміськш ради

(найменування місцевою фінансово о пану)

м. 112 40142. м [ЗОШ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевою бюджету на 2018 рік

| “00000 Управління соціального захисту населенняЛиманської міської ради .
[КІ [КВК МБ) (найменування головна| о розпорядника)

24 0810000 Управління соціального захисту населенняЛиманської міської ради

[КІ ІКНК МБ) (найменування відповідального виконання)
3 0813210 І050 Організація та проведення громадських робіт

(к: ІКВК МБ) цкфквкі' (найменування бюджетної програми)
4. Обсш ошжаних призначень/бюджетних асигнувань-

' Щ тис. гривень.у тому числі загального фонду- Щ тис.гривеиь та спеціального фонду Щ 1 не. гривень
5. [

КонституціяУкраїни. Бюджетнийкодекс України, Закон України "Про зайнятість населення. Порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.
затвердженогопостановоюКМУ від 10.03.13р. На 175 накаіМіністерства фінансів України від 26.08.2014 [що 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 12.12.2017р. М.» 7/40- 1790 «Про бюджет об'єднаноїтериторіальної громади на 2018 рік» Довідка про
підтвердженняиадходженьдо спеціальною фонду державного бюджету України станом на
26.0І. І8р .20.02.1018р., 15.03.1018р.,]8.04.2018р. .29.05.20І8р..08.062018р.,20.06.20|8р.,23.07.2018р.,08.08.1018р. 2].08.1018|1.. І8.09.10І8р.,|9.10.2018р;
6. Мета бюджетної програми Організація та проведення проищських робіт
7. Піппроґраии. спрямовані на досягнення мети. визначеної паспортом бюджетної програми

/ тони ,ыя никонанпя бюджетної програми

н з/п кпквк коквк Натан підпрограми
1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



(тис.грн)

Мз/п КПКВК КФКВК Підпрограма ( завдання бюджетної
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

2 ' 4 5 6 7

0813210
Задання І

Орпнізашя та проведення шоиадсьиих робіт А5,70 102.00

Усьпт 4570 [02.00

9. Перелік реґіональних цільових програм; які виконую! ься у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Наша регіональної цільової програми та
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд

4
Уппгп

ІО. Різзрльта'гивні показники бюджстно'і'програми у розрізі підпрограм і завдань

М з/п КПКВК Назва покшника Одиниця
виміру Лжерыо інформації Значення показника

] 2 3 4 5 6
ВБІЗІШ

'і-влпния І:
Орпиіпшя“ нропыеиия ґрпмпдськн

робіт
птрят

КІЛЬЮШЬ осіб ] числа нароєпроввиих
безробітних,щіучеиих для проведення

Гвоиадських 006”
шт

Грузини й договір
2110

продукт .
К! нвиіпь доповнених повідомлені. про

нридиачеиня субсидій населению
шт Журиш реґпрвціі повідомлень 1600000

еФепиииопі
Виір-ли на уриианияспиш особи з числа
зшттроваиих бпробпвих. залучених для

пппвсдеиия громадськихроби
тис. грн

Розрахунок
БІЛО

я копі
Пишиа вт досшпьиих повідомленьпро

призначення цбсидій Иасшскию відс Розрахунок
10000

І 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2



(тис.грн)

Касові вишки станом на
1 січня звітного періоду піівн видатків звітного періоду

Прогнш видатків до инші реалпзаціі
інвестишйного проект! Поясноиня, що

Код Найменування шреіі ншходжень кпквк харвіпериіушіьджерела

, Затьиий спеціальний '
загальний спеціальний загальний спеціальний фшансування

фонд фонд “що” фонд фонд “що" фонд фонд ””“"

| 2 з 4 5 в 7 з 9 К! І І 12 13

Усього п.оо мо о.:ю

к фунніііоналвиоі КЛЕСИФНШШІвидатківів кредитування бюцжґгу внвіупьоіі лише у випадку.кол
* Пунш | | заповнюєтьсяТІЛЬКИ для затверджен Их у ИіСІШВОиу бюджеті видатків/надання кредитівна реалізаціюшиєстишйиих проектів ілті-рам)
і Прогноз ВИШКІБ до кінні рвалІЗаШІ інвестиційною ііроеніушнанвпься : розбивкоюЗа роивни

Керівник установи головноюрозпорядника

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

и бюджетнапрограмаш: поділяться на ііідііроірвни

(іііііііноі

іиівнмі

РЛ, Г.В.Мшьченко
(інінімні поп-ніші

Т.В.[ІидІипенко
іініншііі . "рів-ищет


