
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

Управління комунального майна, інфраструктури 
старостинських округів Новокаховської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(3)(1)0)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради 42520154

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

.3 .

(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

( 3)(1)(1)(3)(2)(1)(0 ) 3210
(код Програмної класифікації видатків (код Типової 
та кредитування місцевого бюджету) програмної 

класифікації 
видатків та

(найменування відповідального виконавця)

1050 Організація та проведення громадських робіт 
(код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
Функціональн кредитування місцевого бюджету)
ої класифікації 
видатків та

42520154
(код за ЄДРПОУ)

21528000000
(код бюджету)

кредитування
місцевого
бюджету)

кредитування
бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24638 гривень, у тому числі загального фонду 24638 гривень та спеціального фонду 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010№2456-УІІ)
Закон України "Пр&місцеве самоврядування в Україні”
Закон України "ПрЬ Державний бюджет України на 2020рік”
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 
змінами) /
Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2624 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №  2585 «Про бюджет Новокаховської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» "
Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2593 "Про затвердження Програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітніа 
громадян у  Новокаховській ОТГ на 2020 рік."

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

з/п
Ціль державної політики

1 Надання додаткової соціальної підпримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення, організації та проведення робіт

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечення організації та проведення робіт /  24 638 24 638

Усього 24 638 24 638

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

№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

і 2 3 4 5

і Програма щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян в Новокаховській ОТГ на 2020 рік / 2 4  638 24 638

Усього 24 638 24 638

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 З а т р а т

1.1 Кількість працівників осіб розрахунок ^  1 1

2 Е ф ек ти в н о ст і '

2.1 Середні витрати на одного працівника грн. обсяг фінансування / кількість працівників Т  24638,00 
______ ^  ___

24638,00

В.о.начальника управління 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради
/V с.СС
Дата погодження
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Сендик О.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фурсеєва І.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)
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