
від 18.02.2022 року № 20

0114082

2

Для організації та відзначення державних та професійних свят, святкування ння селища,сіл Ясінянської громади   дня  Перемоги , 77-Ї річниці, дня Незалежності , дня   матері, Днем співробітництва, розвитку 

туризму,збереження гуцульських традицій ,ремесел та промислів на засадах співробітництва  між громадами Гуцульщини - Закарпатської ,Івано-Франківської та Чернівецької областей . Покладання квітів з нагоди 25-ї 

річниці  Деня Конституції в Україні .Дня фестивалю " Гуцульська бринза.

(КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

№ з/п

110 000,00

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

7. Мета бюджетної програми

гривень та

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

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793,

Наказ Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р. № 1150

Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 836, 

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

із змінами та доповненням рішення сесії селищної ради від 17.02.2022 року  № 1715,

(код)

Завдання

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

110 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

1

№ з/п

1

Ціль державної політики

Заходи по організації проведення святкування державних та професійних свят, збереження традицій та звичаїв, відродження обрядів, історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022 рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

2. Ясінянська селищна рада0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код)

Збереження традицій та звичаїв, відродження обрядів, історико-культурної спадщини 



гривень

М.П.

6 7

110 000,00

Усього

гривень

1

№ з/п

0,00 50 000,00

2 60 000,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Придбання товарів та матеріалів , подарункових сувенірів та квіткової продукції  для  вшанування  делегації та гостей свят

Дослідження  і  розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм,Ппридбання продуктів харчування  для 

заходу проведення св'ят .

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

2

4

110 000,00 0,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

1

Святкування нового старого  року , Святкування Різдва Христового , Святотго Миколая, Віфлиємської Зірочки, Великої коляди. Закупівлю матеріалів,продуктів і товарів для проведення культурно - масових і мистецьких 

заходів здійснювати згідно розпорядження селищного голови.

0,00

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

1

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

110 000,00 110 000,00

Загальний фонд

60 000,00

3

Селищний голова Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Спеціальний фонд

Усього

110 000,00 0,00

Усього

1 5

50 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

1

2

Придбання товарів та матеріалів, подарункових сувенірів та квіткової 

продукції  для  вшанування  делегації та гостей свят
110 000,000,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 року

№ з/п

3

Усього

3

Святкування нового старого  року , Святкування Різдва Христового , Святотго 

Миколая, Віфлиємської Зірочки, Великої коляди. Закупівлю 

матеріалів,продуктів і товарів для проведення культурно - масових і 

мистецьких заходів здійснювати згідно розпорядження селищного голови.

Придбання товарів та матеріалів, подарункових сувенірів та квіткової продукції  для  вшанування  делегації та гостей свят

4

110 000,00

0,00

4

5

Показники

2

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

53

110 000,00

(підпис)

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

2

Для організації та відзначення державних та професійних свят, святкування 

ння селища,сіл Ясінянської громади   дня  Перемоги , 77-Ї річниці, дня 

Незалежності , дня   матері, Днем співробітництва, розвитку 

туризму,збереження гуцульських традицій ,ремесел та промислів на засадах 

співробітництва  між громадами Гуцульщини - Закарпатської ,Івано-

Франківської та Чернівецької областей . Покладання квітів з нагоди 25-ї 

річниці  Деня Конституції в Україні .Дня фестивалю " Гуцульська бринза.


