
від 31.12.2021 року №

3

Проведення рахунків з підприємствами надавачами послуг  з'язку окремим категоріям громадян  Ясінянської  ТГ.

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма  забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги в отриманні послуг зв'язку на 2021-2025 роки

№ з/п Завдання

Забезпечення знижки на абоненську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян.

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

спеціального фонду-

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

гривень.

Конституція України, Бюджжетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства молоді та спорту України від  23.11.2016 р. № 4393,

 Рішення  сесії  селищної ради  від  23.12.2021 р. №  1549 "Про селищний бюджет на 2022 рік" .

0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1

1

№ з/п Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

1 000,00

(код)

(код)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

225

Ясінянська селищна рада

0113032

2.

(найменування відповідального виконавця)

гривень та

01070

(КФКВК)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку



гривень

гривень

гривень

М.П.

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення пільги на абоненську плату за користування телефоном  особам з інвалідністю внаслідок віськової служби

5
1 000,00 0,00 1 000,00

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

(Дата погодження)

1 000,00

№ з/п

1

Показники

2

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Пільги на абоненську плату за користування телефоном  особам з інвалідністю внаслідок віськової служби на 2021-2025 рік

Усього

7

Усього

1

0

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)Селищний голова

№ з/п

53

4

чол

6

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

3

Спеціальний фонд

5

Загальний фонд

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

1 000,00 1 000,000,00

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

1 4

1 000,00 0,00

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд

Усього

4

Спеціальний фонд Усього

3

31.12.2021 року

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)
Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

3

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

1 000,00 1 000,00
Забезпечення пільги на абоненську плату за користування телефоном  особам з 

інвалідністю внаслідок віськової служби
0,00


