Україна
Токмацька міська рада
Виконавчий комітет

Управління комунального господарства
71701 Запорізька область м. Токмак вул. Центральна,45 тел.: 4-54-12 факс: 2-26-76
E-mail: Ukg_tokmak@ukr.net

НАКАЗ
„22” липня 2019 року

№ 74;р

Про затвердження
Паспортів бюджетних програм
Керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішенням Токмацької міської ради від 17.07.2019 № 2 «Про
внесення змін до Програм, які фінансуються в 2019 році», Правилами
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014
N 836 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2019 рік управління
комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради за
КТПКВК МБ 1217693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю .
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

І. НІКІТЕНКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №
1209)

.-^ — ЗАТВЕРДЖЕНО
ш и й документ
ьного господарства
Токмацької
розпорядника коштів
бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління комунального господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ради

1200000
(код)

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ря т ___________________

1210000
(код)

(найменування відповідального виконавця)

1217693

0490

(код)

(КФКВК)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю
у . . и г . „ ^ . і ; и и п п л бюджетної програми)
І ф Ш р іІМ И ;
(найменування

" РШНаЧЄНЬ' 6юдает„„х асигнувань - 10973 гривень, у тому числі загального фонду - 10973 гривень та спеціального фонду - 0
Підстави для виконання бюджетної програми:
гтний кодекс України віл 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями),
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII
України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),
5ЯДЖЄННЯ

КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

“

Ї Ї Г 20І0Р'№ 805 “Пр°

«о запровадження „рофамао-цідьового «йод , складай™ та .„конання „існе.их бюджеті»,, (із змінами від

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 нака.
Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860),
7.Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів N 70 відОІ.02.2018),
8.Наказ МФУ від 01.10.201 Ор № 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 )
9.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1
10.Рішення Токмацької міської ради від 13.12.18р. № 5 «Про бюджет м. Токмака на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)
11. Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922—VIII (зі змінами та доповненнями)
12. Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 “Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та
суспільно-корисних робіт
□ .«Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2018-2019 рн
14. Рішення Токмацької міської ради віді 3.12.18р. № 8 "Про затвердження та внесення змін до Програм які фінансуються у 2019 році" (зі змінами та доповненнями)
15.Закон України від 07.12.2017 року №2234-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

N з/п
1

7.

8.

Виконання вимог Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»

Мета бюджетної програми
Суспільно корисні роботи організовуються з реалізації державної політики захисту прав та інтересів дітей на належне утримання та примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів.
Завдання бюджетної програми
Завдання

N з/п
1

9.

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

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

І

Напрями використання бюджетних коштів
2
Виконання суспільно корисних робіт порушниками, на яких судом наклацено
адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт
Усього

Загальний
Спеціальний фонд
фонд
4
3

Усього
5

10973

0

10973

10973

0

10973

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

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних
робіт на 2018-2019 рік

Загальний
Спеціальний фонд
фонд
4
3

Усього
5

10973

0

10973

10973

0

10973

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальни
й фонд

2

3

4

5

Спеціал
ьний
фонд
6

Обсяг видатків, передбачених на оплату суспільно корисних робіт, в інтересах
захисту прав та інтересів дітей, та примусове стягнення заборгованості зі
сплати аліментів боржниками. (КП «Управляюча компанія «Контакт»)

грн.

Р ІШ Є Н і! 8 СЄСІЇ

10973

0

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Усього
7

затрат
10973

ПЛОЛУКТУ

Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних
робіт
Кількість людей, що планується залучити до оплачуваних суспільно корисних

од.
чол.

Рішення сесії
Дані ком.під-ва

робіт
ефективності_______ _________ ________________________ _________________
Середні витрати на 1 підприємство, на якому планується проведення суспільно грн./ од. Розрахунково
корисних робіт
Середні витрати на 1 людину, залучену до суспільно корисних робіт_________ грн./люд. Розрахунково
якості
Відсоток забезпечення раціонального забезпечення виконання вимог
Законодавчих актів України, щодо виконання порушниками
Розрахунок
%
адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах
захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів боржниками.

шик установи - головного
фядника бюджетних коштів /
пник керівника установи
ЗДЖЕНО:
і с о в є управління Токмацької міської ради
іник місцевого фінансового органу /
пник керівника місцевого фінансового
Іу
годжен

1

0

1

3

0

3

10973

0

10973

3658

0

3658

100

0

100

[В. ШКІТЕНКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

