
2. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

(КТПКВК МБ)

0210000

Ведення обліку та контролю за умовно осудженими, проведення заходів по профілактиці вживання наркотичних засобів, постановка на облік неблагонадійні сім"ї, проведення чергування громадських формувань  

по охороні громадського порядку

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами.

Рішення Щасливцевської сільської ради від 22.12.2018 № 1393 "Про сільський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Проведення профілактичних заходів щодо попередження правопорушень.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконком Щасливцевської с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 218 400,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

(КТПКВК МБ)

наказ

Виконком Щасливцевської с/р

(найменування місцевого фінансового органу)

___05.02.2019__________№____11_____________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1
Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

0200000

(найменування головного розпорядника)

Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

218 400,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0218230

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00



8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

Усього 218 400,00

1 3

0,00 218 400,00

Програма з охорони громадського порядку

(підпис)

42

Усього

6

2
Сворення належних умов для діяльності працівників та  функціонування  пункту охорони 

громадського порядку

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

148 400,00 0,00 0,00 148 400,00

УСЬОГО 218 400,00 0,00

Сільський голова Плохушко В.О.

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

218 400,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

218 400,00 0,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Сільський голова Плохушко В.О.

ПОГОДЖЕНО:

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

1 0,00 0,0070 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

70 000,00

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

1 2

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

3

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Загальний фонд

(грн)

54

0,00 218 400,00


