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ЗАТВЕРДЖЕНО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Волинської області
від 28-12-2021

1.

(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
2021
рік
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району
Волинської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району
Волинської області

(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(1) (0) (7) (0)

Компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті

(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

3.
(0)(2)(1)(3)(0)(3)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5.

(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)

(найменування головного розпорядника)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4.

N 160

(3) (0) (3) (5)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9 982
гривень, у тому числі загального фонду 9 982
гривень та спеціального фонду гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
1.Конституція України;
2.Бюджетний кодекс України;
3. Закон України про місцеве самоврядування в Україні" та "Про службу в органах місцевого самоврядування";
4.Розпорядження від 05 травня 2021 року №51;
5.Розпорядження від 20 липня 2021 року №87;
6.Розпорядження від 02 листопада 2021 року №130;
7.Розпорядження від 24 грудня 2021 року №158.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
7.

Мета бюджетної програми

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті
8.

Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання
1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
9.

Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

N з/п
1
1

Напрями використання бюджетних
коштів
2
Відшкодування організаціям вартості
перевезень пільгових категорій населення
на залізничному транспорті
Усього

10.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

9 982

-

9 982

9 982

-

9 982

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

N з/п

Найменування місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2
Місцева програма соціального захисту
населення Люблинецької селищної ради
на 2021-2025 роки
Усього

11.

3

4

5

9 982

-

9 982

9 982

-

9 982

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2
затрат
Обсяг видатків на компенсаційні виплати
за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті

3

4

5

6

7

9 982,00

-

9 982,00

658,00

-

658,00

15,20

-

15,20

-

-

-

1
2
2
3
3

продукту
Кількість осіб, які мають право на
пільговий проїзд залізничним
транспортом
ефективності
Середньомісячний розмір компенсації за
пільговий проїзд залізничним
транспортом

4

грн.

осіб

грн.

кошторис

внутрішній
документ

розрахунок

якості

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Наталія СІХОВСЬКА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Фінансовий відділ
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Ольга РОКУН
(підпис)

Дата погодження

29.12.2021

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

(ініціали/ прізвище)

