УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(9У

м.Лисичанськ

2021

№

У/

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2021 рік
Керуючись частиною другою, сімнадцятою статті 7 (Прикінцеві та
перехідні положення) Закону України від 03.02.2015 №141-VIII «Про
військово-цивільні адміністрації» зі змінами від 17.12.2020 №1120-ІХ,
Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів», розпорядженням керівника Лисичанської міської військовоцивільної адміністрації від 17.05.2021 № 384 «Про внесення змін до бюджету
Лисичанської територіальної громади на 2021 рік»
зобов’язую:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021
рік головному розпоряднику Лисичанській міській військово-цивільній
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, що додається:

КПКВКМБ - 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським
об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість».

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
'лСУКОВО.Д'
ВІДДІЛ

Керівник Лисйчанськ
військово-цивільної а

ькотань
нентообігу

Олександр- ЗАЇКА

__

(іаліст відділу з питань
10,1 У та діловодства

МОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНО!
ВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
СЬКОЇ ОБЛАСТІ

Марина Куценко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації
від ^/травня 2021 №
__________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Лисичанська міська військово-цивільна

адміністрація Сєвєродонецького района
Луганської області

0213192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

44044068

(код за ЄДРПОУ)

бюджету)

Лисичанська міська військово-цивільна
адміністрація Сєвєродонецького района
Луганської області

2.

0213192
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

(код за ЄДРПОУ)

Надання фінансової підтримки
громадським об'єднанням ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має
______________________ 0213192_______________________________ 3192____________________ 1030___________ соціальну спрямованість________________________1251900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.

(найменування відповідального виконавця)

44044068

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації
класифікації видатків та
видатків та кредитування бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 717351,00 гривень, у тому числі загального фонду - 717351,00 гривень та спеціального фонду - 0,00

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями),

Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII зі змінами від 17.12.2020 №1120-ІХ, Закон України "Про Державний бюджет

України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-ІХ зі змінами від 29.01.2021 № 1158-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №

5.

280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІП (із змінами та
доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації " Комплексна міська програма соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2022 роки" від 15.12.2020 № 873, розпорядження керівника Лисичанської

міської військово-цивільної адміністрації "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської териториальної громади на 2021 рік" від 17.05.2021 № 384.

б.

N з/п

Цілі державної політики, на досягнення >..,их спрямована реалізація бюджетної програми

________________________________________________________________________ Ціль державної політики___________________________________________________________

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким
організаціям

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з
інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство
8.

N з/п

Завдання бюджетної програми:

_______________________________________________________________________________ Завдання___________________________________________________________________

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким
організаціям
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

1

Реалізація соціального захисту та соціального
забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом
надання фінансової підтримки таким організаціям

717351

0

717351

717351

0

717351

Усього

Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

N з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд

4

Усього
5

1

Міська цільова програма соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2019-2021 роки

196753

0

196753

2

Комплексна міська програми соціального захисту
населення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля
на 2020-2022 роки

404894

0

404894

115704

0

115704

717351

0

717351

3

Комплексна міська програма соціального захисту і
реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2019-2021 роки
Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Комплексна міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2022 роки.
1

затрат
кількість громадських організацій ветеранів та
громадських організацій осіб з інвалідністю

кількість членів громадських організацій ветеранів та
громадських організацій осіб з інвалідністю

2

0

5

осіб

розпорядження керівника
військово-цивільної
адміністрації від
15.12.2020 №873

12771

0

12771

од.

розпорядження керівника
військово-цивільної
адміністрації від
15.12.2020 №873

12

0

12

грн.

розрахункові дані

59779

0

59779

%

розрахунок

100%

0%

100%

ефективності

середня витрати на проведення одного заходу
громадськими організаціями ветеранів та
громадськими організаціями осіб з інвалідністю
4

5

продукту
кількість заходів, проведених громадськими
організаціями ветеранів та громадських організацій
осіб з інвалідністю

3

од.

розпорядження керівника
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ
адміністрації від
15.12.2020 №873

якості

рівень забезпечення

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

-Фінансове управління

йЫ

Начальник фінансового управління
Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

.05.2021

м. п.

