
від 15.07.2021 року №

3

Організація, проведення та інформаційний супровід  різних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат

Ясінянська селищна рада

0110180

2.

(найменування відповідального виконавця)

№ з/п Ціль державної політики

Підтримка розвитку інформаційних заходів громади та забезпечення  в дальнішому розвитку місцевого самоврядування

№ з/п Завдання

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

спеціального фонду-

гривень та

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

гривень.

Конституція України,  Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України

Постанова Кабінет міністрів України від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

із змінами та доповненнями Рішення Ясінянської селищноїї ради від 15.07.2021 року року №  681 "Про селищний бюджет  на 2021 рік"

0,00

0133

(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

45 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

45 000,00

(код)

(код)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2021  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

121



гривень

гривень

гривень

М.П.

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

0,00

1

2

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Виконання робір та інших послуг в тому числі по журналістиці.

Придбання  необхідних матеріалів(господарських,канцилярських,паливно-мастильних матеріалів)

Інформація спільного випуску літературного-мистецького альманаху  "Писанка" 0,000,00 0,00

5
45 000,00 0,00

0,00 0,00

45 000,00

Селищний голова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

45 000,00

№ з/п

1

Показники

2

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Програма сприяння розвитку громадського суспільства,  подій на території  Ясінянської селищної ради на 2021 рік

Усього

7

Усього

0

0

0

0

0

0

0

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)Селищний голова

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми

531 4

4

0,00

к-ть

6

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

45 000,00 0,00

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд

Усього

15.07.2021 року

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

0,00

0,00 0,00

0,00

45 000,00

4

Спеціальний фонд Усього

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

3

3

3

1 45 000,00 0,00 45 000,00

45 000,00 45 000,000,00

Спеціальний фонд

5

Затрат

0,00

45 000,00

0,00 0,0019 717 0,00кількість

45 000,00Програма сприяння розвитку громадського суспільства,  подій на території  

Продукту

Кількість мешканців територіальної громади

відповідно до програми 0,00

0,0045 000,00

Загальний фонд

відс.
розрахунок

0

Якості

Рівень забезпеченості проведення заходів на території ОТГ

грн розрахунок 0,00

Ефективності

Середня вартість проведення одного заходу


