
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Усього

2

Напрями використання бюджетних коштів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014  № 836                                                     

(у редакції наказу Міністерства фінансів України            

від 15.11.2018 року №908)

Наказ / розпорядчий документ

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України"

Завдання

0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  17.01.2019 року № 19-р 

Розпорядження міського голови Помічнянської міської ради 

3 0117680 0490

8. Напрями використання бюджетних коштів:

10000,000,00

N з/п

10000,00

Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

0,00

5431

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0100000 Помічнянська міська рада

(грн.)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

N з/п

1

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";   

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”    

Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.2018 № 2629-VIII;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі “Державне управління”;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2015 № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із знмінами, внесеними 

наказом Міністерства фінансів Ураїни від 15.11.2018 №908);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 “Про паспорти бюджетних програм”;

Рішення 22 сесії VIII скликання міської ради “Про Помічнянський міський бюджет на 2019 рік” від 21.12.2018 №459.

7. Завдання бюджетної програми: 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10000,00 гривень,у тому числі загального фонду- 10000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00

10000,00

6

1 10000,00 0,00

Загальний фонд



0,99

100,00

10000,00

10105

0,99

100

2

Показник

Якості

Вчасна та в повному обсязі сплата членських внесків

Затрат

Обсяг членського внеску Помічнянської міської ради до 

Асоціації

Продукту

Кількість витрат на одиницю населення

Ефективності

Джерело інформації

5

Загальний фонд

10000,00

10105

Завдання

% Розрахункові дані

21

УсьогоНайменування місцевої / регіональної програми 

1

31

грн. Рішення Помічнянської 

міської ради від 21.12.2018р. 

№459

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України"

6 7

Одиниця 

виміру

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

  Програма соціально-економічного розвитку на 

2019 рік
10000,00 0,00 10000,00

10000,00Усього 10000,00 0,00

Спеціальний фонд Усього

2

грн. Розрахункові дані

шт. Звітність

3

Середній розмір внеску до Асоціації

Секретар міської ради І.В.Фідальго Поррата

(підпис) (ініціали і прізвище)

43

(ініціали і прізвище)(підпис)

4

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового відділу Т.В. Чіпегіна

4

Спеціальний фондЗагальний фонд

(грн.)

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


