
від_28.07.2017р.___№_142-р___________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 0300000
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Апостолівського міського голови

бюджет Апостолівської міської ради

3 0313200
Соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000
виконком Апостолівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

тис. гривень

,

  Рішення сесії  Апостолівської  міської ради від 22.12.2016  № 711-27/УІІ , Бюджетний  кодекс України (ст. 89)   ,  Постанова КУМ "Про порядок використання у 2008 році коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та відвідувань військових поховань і військових пам"ятників" (зі змінами 

і доповненнями) від 02.04.2008р. № 285

6. Мета бюджетної програми Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів  для захисту  інтересів  інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 107,00 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 107,00 тис.гривень та спеціального фонду- 0

76541

0,00 107,00

1 0313202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3

10301

0313202 - Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

N з/п КФКВК

(тис.грн.)

107,00



43

5

спеціальний фонд

(тис.грн.)

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 61 4

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0313202 - Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

0313202

разом

2

107,00
Програма підтримки ветеранської організації на 2017 рік

107,00 0,00

2 5

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Усього 80,00 0,00 80,00

107,00

Усього 107,00 0,00 107,00

2

Реалізація соціального захисту та соціального 

забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом 

надання фінансової підтримки таким 

громадським організаціям
107,00 0,00

0313200

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

0313202

кількість громадських організацій ветеранів та 

громадських організацій інвалідів
од.

1,00

0313202 Затрат

0313202

Реалізація соціального захисту та 

соціального забезпечення ветеранів та 

інвалідів шляхом надання фінансової 

підтримки таким громадським організаціям

0313202 Продукту

0313202
кількість членів громадських організацій 

ветеранів та інвалідів
осіб

8000,00

0313202
кількість осіб, які взяли участь у заходах 

громадських організацій ветеранів
осіб

6200,00

0313202

кількість заходів, проведених громадськими 

організаціями ветеранів та інвалідів
од.

180,00

0313202

середні витрати на проведення одного заходу 

громадськими організаціями ветеранів та 

громадськими організаціями інвалідів

тис.грн.

595,00

0313202 Ефективності

0313202 Якості



(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3План видатків звітного періоду

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код

(тис.грн.)

61 1312111098

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з фінансово-економічних питань- 

головний бухгалтер

Г.І.КОПИЛОВА

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

7

спеціальний 

фонд

0,00Усього

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
разом

0,00 0,00

542 3

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

0313202

динаміка кількості заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективного розв`язання 

соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у 

порівнянні з попереднім роком

відс.

100,00


