
1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2018 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019р"№24/65-18 від 20.12.2018 року.; 

Програма oздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)№06/44-18від 26.01.18р.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44,75 тис.грн гривень, у тому числі загального фонду 44,75тис.грн гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

3. 0113140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження 720 від 11.11.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

10,000
темпи зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком

відс. дані відділу 10,00 0,00

1,00

0 якості 0,00

0 середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунок 1,00 0,00

50,00

0 ефективності 0,00

0 кількість заходів кількість дані звіту 50,00 0,00

0,00

0 обсяг видатків на проведення заходів тис.грн. рішення сесії 44,75 0,00

11.11.2019

(Дата погодження)

УСЬОГО

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

44,75

0 продукту

затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Програма oздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

44,75 0,00 44,75

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього 44,75 0,00 44,75

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Забезпечення функціонування пришкільного спортивного табору; організація спортивно – 

оздоровчих заходів, перевезення дітей для участі в спортивних змаганнях
44,75 0,00 44,75

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

44,75 0,00 44,75

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


