ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від ___.____.2018 р.№ ______
Піщанська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Піщанської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № ______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018 рік
1. _0200000

Піщанська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

2. 0210000

(найменування головного розпорядника)

Піщанська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

3. 0213242
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – ___18,00__ тис. гривень, у тому числі загального фонду –
18,00 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від
30.09.2016р.№860;Рішення 23 сесії районної ради 7 скликання №436 «Про районний бюджет на 2018 рік»; рішення 3
сесії 7 скликання від 23.12.2015р.№26 «Про районну програму підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей на 2016-2020 роки»
6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та
родин,підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади,органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими
юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття,
підтримки та поважного ставлення до даної категорії.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

2
0213242

3
1090

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
4
Підпрограма:.
1.Забезпечення
всебічної підтримки з
боку держави і
суспільства зазначеним
категоріям
громадян.Підвищення
рівня соціального
захисту,поліпшення
соціальнопсихологічного
мікроклімату в родинах
учасників
АТО,можливість сім’ям
отримати додаткові
соціальні гарантії та
адресні
допомоги,сприяння
вирішенню інших
соціально-побутових
питань.
Усього

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Разом
7

18,00

18,00

18,00

18,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

тис.грн

кошторис

18,00

0д.

База даних «Звернення
громадян» поштової
програми Lotus Notes
6.5

4

тис.грн

Розрахунковий
показник

4,5

Підпрограма

1

2

Завдання:
1. Забезпечення всебічної підтримки з боку
держави і суспільства зазначеним категоріям
громадян.Підвищення рівня соціального
захисту,поліпшення соціально-психологічного
мікроклімату в родинах учасників
АТО,можливість сім’ям отримати додаткові
соціальні гарантії та адресні допомоги,сприяння
вирішенню інших соціально-побутових питань.
затрат
Обсяг коштів на виконання «Районної програми
підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2016-2020 роки”
продукту
Кількість звернень громадян відповідної категорії

3

4

ефективності
Середній розмір матеріальної допомоги на одного
учасника відповідної категорії
якості
Своєчасність та повнота в отримані матеріальної
допомоги суб’єктами звернень

%

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Код

1

Найменування джерел
надходжень

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

План видатків звітного
періоду

КПКВК

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

4

5

6

7

8

9

х

х

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення,
реалізації інвестиційного
що
3
проекту
характеризу
ють
джерела
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фінансуван
ня
10
11
12
13

х

__________

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

________________
(підпис)

П. П. Десятник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління

______________
(підпис)

В.В.Нігруца
( ініціали та прізвище)

