
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

-Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ__№ від М  .
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ міського фінансового управління_____________________
(найменування місцевого фінансового органу) 

Щ  ї ї -  Л Г & М М  N

Паспорт
і бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рікі

__ ______Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 _____ Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1.

І 
і•

02
(

3.0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(КПКВКМБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 29542 гривень, у тому числі загального фонду - 29542 гривень та спеціального фонду - ____________
тис, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Наказ МФ№1147 від 01.10.2010 року 2 Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результивних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Міська програма зайнятості населення м. Шепетівки на 2018р.- 
2022р. Затверджено рішенням XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 05.04.2018р. №7.; Рішення 40 сісії міської ради від 07.06.2018р. "Про внесення 
змін до бюджету міста на 2018рік". Рішення 51 (позачергової сесії міської ради від 06.12.2018 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми_____ Підвищення соціального захисту населення

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 213210 1050 Організація та проведення громадських робіт

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

Нз/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальни 
й фонд

Спеціальний 
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 213210 1050 Програма: Організація та проведення громадських робіт 29542 29542

 
 
 



295421
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

І Усього 29542

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний 
фонд

Спеціаль 
ний фонд Разом

1 2 3 4 5
Міська програма зайнятості населення на 2018-2022рр. 213210 29542 29542
Підпрограма 1
Підпрограма 2

І
Усього 29542 і 29542

№ /п КПКВК Назва показника Одиниця 
виміру

Джерело інформації Значення 
показника

1 2 3 4 5 6

213210 Програма Організація та проведення громадських робіт

Завдання Залучення громадян з центру зайнятості для проведення громадських робіт по інформуванню населення по 
наданню житлових субсидій

1 показник затрат

Обсяг видатків грн. Кошторис 29542
2 продукту

кількість робітників чол.

Табель робочого часу, 
Кошторис на 
проведення 13

3 ефективності

середні витрати на 1 людину грн.

Кошторис на 

проведення 

громадських робіт, 

розрахунок 2272,46



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код
Найменування 

джерел 
надходжень

КПКВК

І
1

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного проекту2 3 Пояснення, 

що 
характеризу 
ють джерела 
фінансування

загальний 
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний 

фонд

спеціаль 
ний 

фонд
разом загальний 

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 ї
Інвестиційний 
проект 1

І
І і

>1

Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами) X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків І надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазнана

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

роками.
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Полодюк М.І.

(ініціали та прізвище)

Рибачук Г.П.
(ініціали та прізвище)


