ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Меазз

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від 04 липня 2017р. Мв196р
Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
04 липня 2017р.М945І1

ПАСПОРТ

6юджетноі'пр0грами місцевого бюджету на 2017 рік
1.

0300000

Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради

(КПКВК МБ)

2.

0310000

Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради

(КПКВК МБ)

3.

0313400

1090

(КПКВК МЕ)

(КФКВК)

(найменування головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця)

Інші видатки на соціальний захист
населення

1

.

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

-

(найменування бюджетної програми)

6,46 тисжривень, у тому числі загального фонду - 5,08 тисжривень та
спеціального фонду - 1,38 тистриввнь

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 Ма 2456-ХІІ
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів Украі'ни від 26.08.2014 М9836 "Про деякі
питання
програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимиовопинськоі міської ради від 23122016 року МЦЗ/З "Про запровадження
міський бюджет на 2017 рік
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.06.2017 року Мв18/10 "Про
внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року 1191313 "Про міський бюджет

на 2017 рік"

6.

Мета бюджетної програми
Покращення матеріального добробуту бідніших верств населення,
що перебувають під опікою територіального центру соціального обслуговування, які опинилися у
складних життєвих обставинах.

7.

Підпроґрами, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної
програми:

В.

бсяги фінансування бюджетної програми у розрізі лідпрограм та
завдань
КФКВК

Підпрограмаізавдання бюджетної програми

(тис.грн)

Встановлення у місті контенерів

кринька
Ы

дора

співфінансування

9. Перелік регіональних цільових
програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Усього

НЗЗВЗ

регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

10. Результативні показники бюджетної
програми у розрізі підпрограм і завдань:

Одиниця
виміру

Показники
СТЗНОЕЛЭННЯ у МІСТІ КОНТЕНЄРІЕ

затрат
1

0313400

продукту
1

0313400

якості
1

0313400

крннька

до ра

СПІВ ІНдНСуВаІ-ІНЯ

Обсяг витрат (співфінансування на
встановлення контейнерів)

ікіпькість сімей, які опинилися

в

грн.

складних життєвих обставинах

[осіб

Питома вага сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах та яким надана допомога
які перебувають
до кількості сімей
на обліку

%

|рішення міської ради

І

6460000

Журнал реєстрації
розрахунок

74.000
1001100

11. джерела фінансування інвестиційних
проектів у розрізі підпроґрам (2)

(тис. грн)

Касові видатки станом на
1
січня звітного періоду

Ппан видатків звітного періоду

рогноз видати вдо кінця реапізацп
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, ущо
характеризують джерела

фінансування

1

Код функціональної класифікації видатків
та К редитування бюджету вказується пише у випадку, коли бюджетна
2 Пункт 11 наповнюється тільки
програма не поділяється на підпрограми.
для аатве рджених у місцевому бюджеті идатїків/надання кредитів
3 Прогноз видатків
на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
до кінця реалізації інв естиційного проекту зазначаєть я з різбивуою
за рокери.

Н:

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:

П.Д. Саган/ок
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

ТВ. Шибирин
(ініціали та прізвище)
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