ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 18.01.2019 року №10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Пирятинської міської ради від
18.01.2019 року № 1
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0200000
(КТПКВК МБ)

2.

0210000
(КТПКВК МБ)

3

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська,
Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування відповідального виконавця)

0213033

1070

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
(найменування бюджетної програми)
166 500,00

гривень, у тому числі загального фонду -

166 500,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
рішення сорок шостоїї сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";
рішення сорок шостоїї сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №381 "Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення
населення на 2019 рік;
6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і
квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

2

1

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

2

3

4

5

6

166 500,00

0,00

0,00

166 500,00

166 500,00

0,00

0,00

166 500,00

1

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
УСЬОГО

1

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на
2019 рік
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

166 500,00

0,00

166 500,00

166 500,00

0,00

166 500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

2

Одиниця
виміру
3

Затрат
Видатки на забезпечення компенсації за пільговий проїзд
автомобільним транспортом
1

2

Продукту
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд
автомобільним транспортом

3

Ефективності
середній розмір компенсації на пільговий проїзд автомобільним
транспортом на одному отримувачу компенсації

4

Якості
питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

Усього
7
0,00

грн.

рішення сорок шостоїї сесії
Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 21.12.2018 року
№402 "Про бюджет міської
об’єднаної територіальної громади
на 2019 рік";

од.

договір від 01.06.2017 №170,
договір від 01.06.2017 №171,
договір від 23.03.2018 №3

166 500,00

0,00

166 500,00

0,00
3,00

0,00

3,00
0,00

розрахунок (166500/3)
грн.

55 500,00

0,00

55 500,00
0,00

відс.

розрахунок (166500/166500)*100

100,00

0,00

І.С.Шикеринець

Заступник міського голови
(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
С.Ю.Кеда

Начальник фінансового управління
(підпис)

(ініціали і прізвище)

100,00

