
від 23.04.2021 року №

№ з/п Завдання

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2021  рік

1 Ясінянська селищна рада

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(код)

2. Ясінянська селищна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(найменування бюджетної програми)

0100000

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

69

№ з/п

0118220

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду-

30 000,00 гривень та

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793

Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 863

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" із змінами від 25.03.92 р. № 2807-ХІІ,                                                                                                                                           Рішення 

сесії селищної ради від 24.12.2020 р. № 170 "Про селищний бюджет на 2021 р." , 

із змінами Рішення сесії селищної ради від 22.04.2021 року  № 454

8. Завдання бюджетної програми

5. Підстави для виконання бюджетної програми

0,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1

Ціль державної політики

здійсненя заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

здійснення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми



гривень

гривень

М.П.

№ з/п

1

Показники

2
послуги автомобільного траспорту для перевезення призовників в Райвіськомат  

із сіл Лазещина,Чорнатиса,Кваси та селища Ясіння.

(Дата погодження)

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

23.04.2021 року

Загальний фонд

1

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

53

(підпис)

Селищний голова Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

Селищний голова Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

послуги з автомобільних перевезень допризовників до районного воєнкомату  селища  Ясіня  сіл Чорна-Тиса,Лазещина,Кваси.

Усього

0,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

11. Результативні показники бюджетної програми

30 000,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Загальний фонд Усього

1

43

Спеціальний фонд Усього

Спеціальний фонд

30 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

1 4
0,00 30 000,00

3

№ з/п Усього

30 000,00 0,00

30 000,00 0,00 30 000,00

30 000,00

5

30 000,00

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми

2

програма підтримки заходів та роботи з мобілізаційної підготовки  селищного значення

Усього

5

6 7

30 000,000,0030 000,00

4


