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№

з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

09.01.2019 р 02/02-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

Виконавчий комітет Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника )

 Виконавчий комітет Кам'янської м/р
(найменування відповідального виконавця)

Утилізація відходів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –28000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 28000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)

3.Закон України  "Про державний бюджет України на 2019 рік" від  23.11.2018 р. №2629-VIII

4.Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 р. зі (змінами та доповненнями )

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання міцевих бюджетів"

6.Рішення Кам'янської міської ради № 17-15 від 21.12.2018 р. "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Утилізація відходів



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 28 000 28 000

28 000 28 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 28 000 28 000

2 28 000 28 000

56 000 56 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 28,00 28,00

2

од. 0,00 14,00

3

тис.грн. 2,00 2,00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Утилізація відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Утилізація відходів 0

Усього 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

 Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки 
0

 Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки 
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

обсяг видатків на послуги з впорядкування сміттєзвалища рішення сесії 0,00

продукту

кількість послуг з впорядкування сміттєзвалища розрахунок 14,00

ефективності

середні видатки на послуги з впорядкування сміттєзвалища розрахунок 0,00



(підпис)

(підпис)

Міський голова
Тірон В.І.

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Кам'янської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового 

органу
(ініціали/ініціал, прізвище)


