
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік 

1 0100000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Помічнянської міської ради 

від  15.09.2020 року № 197-р 

ПАСПОРТ

2. 0110000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0116083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 341434,00 гривень,у тому числі загального фонду- 0,00 гривень та спеціального фонду- 341434,00 гривень

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.2019 № 294-IХ; Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складаннята виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836; Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018р.№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Рішення  міської ради “Про Помічнянський міський бюджет на 2020 рік” від 21.12.2019 №797; Розпорядження голови Помічнянської міської ради від 15.09.2020 №196-р

Цілі державної поітики, на які спрямована реалізація бюджетної програми: 

7. Мета бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Забезпечення житлом окремих категорій населення

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині придбання житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)



М.п.

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа
0,00 341434,00 0,00 341434,00

1 2 3 4 5 6

Усього 0,00 341434,00 0,00 341434,00

3 4 5

0,00 341434,00 341434,00

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

(грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

1

Найменування місцевої / регіональної 

програми 

2

Забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування

Усього 0,00 341434,00 341434,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

шт. 1 1

Завдання 1 Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Кількість квартир, що планується придбати

Розпорядження голови 

Помічнянської міської ради 

від 15.09.2020р. №196-р

1 Продукту

2 Затрат

341434,00Обсяг видатків грн. кошторис 341434,00

Відсоток виконання видатків на придбання житла 
% розрахунок 100 100

3 Якості

Керівник фінансового відділу Т.В. Чіпегіна

(підпис) (ініціали і прізвище)

Міський голова М.М.Антошик

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова М.М.Антошик

(підпис) (ініціали і прізвище)


