5.

6.

Підстави для виконання бюджетної програми
І .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами та доповненнями),
2.Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-УІІ!
3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),
4.Розпорядження КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
5.Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами
від 02.12.2014р. № 1194)
6.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860),
7.Наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( і з змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),
8.Наказ МФУ "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" від
02.12.2014 №1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134)
9.Наказ МФУ від 01.10.20 Юр №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне
управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035 )
10.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1
11 .Рішення сесії Токмацької міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет міста Токмака на 2017 рік»
12. Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922--VIII (зі змінами та доповненнями)
13. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
14. Програма «Організація оплачуваних громадських робіт у місті Токмак на 2018 рік», затверджена Рішенням сесії Токмацької міської ради №4 від 21.12.2017
15. Рішення сесії Токмацької міської ради від 13.12.2018 №4 «Про бюджет міста Токмака на 2018 рік»
16.Рішення Токмацької міської ради від 21.12.2017 № 5 "Про затвердження Програм на 2018 рік"

Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання осіб, які
отримують аліменти, шляхом виконання суспільно-корисних робіт, що дозволить вирішувати проблеми міста з питань благоустрою, озеленення території, ліквідації
сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та доглядом за пам'ятками архітектури, меморіальними похованнями та об'єктами соціальної сфери, прибирання та утримання в
належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
Ыз/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

ЗАТВЕРДЖЕНО
, ,

, *

-V,

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління комунального господарства виконавчого
оідв^ітеїу Токмацької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.12.2018 № 139-р
Наказ
Фінансового управління Токмацької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.12.2018 № 199

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 1200000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

2. 1210000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

3. 1217693
(КПКВК МБ)
4.

(найменування відповідального виконавця)

0490
(КФКВК)1

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

4,552

тис. гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

4,552
0,000

тис. гривень,
тис. гривень,

8.

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

N
з/п

кпквк

1

2

1

У.

1217693

КФКВК
3
0490

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

4

Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо виконання порушниками
адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та
інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

6

7

4,552

0,000

4,552

4,552

0,000

4,552

11ерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової
КПКВК
програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Програма організації суспільно
корисних робіт для порушників, на
яких судом накладено
адміністративне стягнення у
вигляді виконання суспільно
корисних робіт на 2018 рік
1217693
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

10.

2

Загальний
фонд
3

Спеціальний фонд Разом
4
5

4,552

4,552

4,552

4,552

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N

Назва показника

КПКВК

з/п
1

2
1217693

3

Одиниця
виміру
4

Джерело
інформації
5

Значення
показника
6

Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо виконання порушниками
адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей
та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.

1

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

затрат
Обсяг видатків, передбачених на оплату за виконання суспільно корисних робіт порушниками, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт.

тис.грн.

Рішення сесії

4,552

од.

Рішення сесії

1

чол.

Дані ком.під-ва

1

продукту
Кількість підприємств, на яких планується винонання суспільно корисних робіт порушниками, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт
Кількість людей, що планується залучити до виконання суспільно корисних робіт порушниками, на яких
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт
ефективності
Середні витрати на 1 підприємство, на якому планується проведення суспільно корисних робіт
Середні витрати на 1 людину, залучену до суспільно корисних робіт
якості
Відсоток забезпечення раціонального забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо
виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах
захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками

тис.грн./ од. Розрахунково
тис.грн./люд. Розрахунково
X
%

Розрахунок

4,552
4.552

100

\
/ /. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограмі (тис. грн)

Найменування джерел
Код надходжень
1
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)

КПКВК

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

загальний спеціальфонд
ний фонд

загальний спеціальфонд
ний фонд

4

3

5

разом
6

X

7

X

8

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту

разом

3

загальний спеціальфонд
ний фонд

9

10

разом

11

12

X

Інвестиційний проект 2
• • •

Усього
І Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управлцшя™
5

І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)
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ПОГО,
Начальник фл — — — Т о к м а ц ь к о ї міської ради

О.М.Тищенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

