
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11 2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження від 29.01.2019р. №11 

Власівська селищна рада 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0100000 Власівська селищна рада 

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 

( К Т П К В К МБ) (найменування відповідального виконавця) 

0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

( К Т П К В К МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 507 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 507 400,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України ; Бюджетний кодекс України;Закон України "Про місцеве самоврядування в Україн і " ;Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 
Постанова К М У від 9.03.2006р №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
орган ів" ; Наказ Міністерства праці України від 01.10.1996р №77 " Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших орган ів" ; Наказ М Ф У від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" ; Наказ М Ф У від 20.09.20І7р №793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Власівської селищної ради від 18.12.2018р №562 "Про селищний бюджет на 2019 р і к " . 

6 Мета бюджетної н ог ами- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищноїї ради. Строк виконання та реалізації програми • 
ж тної програми. постійно. Строк виконання та реалізації програми - постійно. 

7. Завдання бюджетної програми: 



№ з/п Завдання 

1 2 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого 
комітету 4 507 400,00 0,00 0,00 4 507 400,00 

УСЬОГО 4 507 400,00 0,00 0,00 4 507 400,00 

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 

Усього 0,00 

10. Результативні показники бюджетної програми: 


