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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Світлодарської міської ради_______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2020р.

N

/А

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Е

Виконавчий комітет Світлодарської міської
ради______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.

0200000

04242832

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Світлодарської міської
ради
(найменування відповідального виконавця)

0216020
3.
(код Програмної класифікації
видаї ків та кредитування
місцевого бюджету)

6020

0210000

04342832

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

(код за ЄДРПОУ)

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
’
, ,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікації видатків та
видатків та кредитування
класифікацією видатків та кредитування місцевою бюджету)
кредитування місцевого бюджету)
бюджету)

1420910600
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 гривень та
спеціального фонду -0,00
гривень.
$

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених
пунктів", рішення Світлодарської міської ради від 23.12.2019 №Vl/140-4 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

-

-

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечити функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

Забезпечити функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п

Напрями
використання
бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

400 000.00

0,00

400 000.00

100 000,00

0,00

100 000,00

500 000.00

0,00

500 000,00

1

2

Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

Предмети, матеріали,
обладнання та
інвентар(придбання
палива)
Усього

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування
N з/п місцевої / регіональної
програми

2

1

і 1.

Програма
економічного і
соціального розвитку
м. Світлодарська на
2020 рік
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0.00

500 000.00

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

осіб

Лист № 73/02-15 від
17.02.2020р., відомість

99,00

0,00

99.00

л

Розрахунок, видаткова
накладна

4170,00

0,00

4170,00

1

2

затрат
кількість осіб, які
потребують оплату
праці і нарахування на
заробітну плату
кількість палива,
необхідного для
вивезення сміття в
м.Світлодарськ

продукту
кількість осіб, яким
планується сплатити
1 заробітну плату та
нарахування на
заробітну плату
кількість палива, яке
планується придбати
2
для вивезення сміття в
м.Світлодарськ
ефективності
3
середні витрати на
одну особу, якій
необхідно сплатити
1
заробітну плату та
нарахування на
заробітну плату

2

2
4

осіб

Лист № 73/02-15 від
17.02.2020р..
дефектний акт

99.00

0,00

99.00

л

Розрахунок,видаткова
накладна

4170,00

0,00

4170.00

грн.

Відомість

4 040.40

0,00

4 040,40

гри.

Розрахунок, видаткова
накладна

23,98

0.00

23.98

питома вага планових
показників, з оплати
1
праці і нарахування на
заробітну плату

відсотки

Відомість

100,00

0,00

100.00

питома вага планових
2 показників на
придбання палива

відсотки

Розрахунок,видаткова
накладна

100,00

0,00

100,00

середні витрати на
придбання одного
літра палива
якості

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

В.П.Воронкевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник к^пзїфіій^і’сцевого фінансового
органу

В.П.Воронкевич_________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

