
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 2 018р. №

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради 
від 2 018р. №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету   на   2018 рік

1. О200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )

2. О210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213190
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду
60,0 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п КФКВК
1 1030

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис. грн.

№з/п КФКВК Загальний фонд
Спеціальний 
фонд разом

1 1030

60,0 60,0
Усього 60,0 0,0 60,0

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,  інтеграції 
інвалідів у суспільство

Інші видатки на соціальний захист  ветеранів війни та праці
Назва підпрограми

Підпрограма/завдання бюджетної програми

КПКВК
0213191

КПКВК
Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці0213191

Завдання 1

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
Рішення Новокаховської міської  ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік";                                                                                        
Міська програма реалізації соціальної політики  на 2016-2019 роки

Забезпечення виплати допомоги 
першобудівникам міста Нова Каховка



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

КПКВК
Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

разом

3 4 5

0213190 60,0 60,0

0213191 60,0 60,0
60,0 0,0 60,0

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п КПКВК
1

О213191

1

2

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

1

Підпрограма 1 

Усього

Середній розмір витрат на здійснення виплат грн/ на  одну особу 1000,00

продукту
Кількість отримувачів виплат Осіб

Затрат

Завдання
Забезпечення виплати допомоги першобудівникам
міста Нова Каховка

60

2 3 4 5
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Протокол комісії ради ветеранів

Рішення Новокаховської міської

ради №155 від 15.01.2016 р

Міська програма реалізації соціальної політики  на 2016-2019 роки

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці




