
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Брошнів-Осадська селищна рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)
_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0113140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 30,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30,00 тис.гривень та

спеціального фонду- 0,00 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України 
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08. 2014р.№836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017р.№793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 
Рішення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області від 25.12.2018 р.№367-14/2018"Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 2
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонду тому числі бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді 30,00 0,00 0,00 30,00

УСЬОГО 30,00 0,00 0,00 30,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної
територіальної громади на 2018-2020роки 30,00 0,00 30,00

Усього 30,00 0,00 30,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00

1 кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів
діяльності) од. паспорт програми 1,00 0,00 1,00

0 Продукту 0,00

2 кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі
напрямів діяльності) осіб статистичний звіт 24,00 0,00 24,00

0 Ефективності 0,00

3
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з

питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн.
розрахунок

30,00 0,00 30,00

4 середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з
питань молоді одного учасника грн. розрахунок 1,25 0,00 1,25

0 Якості 0,00

5
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з

питань молоді, порівняно з минулим роком відс.
звітність

100,00 0,00 100,00

Селищний голова Іванів Н.І.
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Лисиця Д.С.
(підпис) (ініціали і прізвище)


