ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету Гостомельської
селищної ради №02/59 від 01.04.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

0100000
(код)

Гостомельська селищна рада

010000

Гостомельська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(код)
3.

0117130
(код)

Здійснення заходів із землеустрою

0421
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 140 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"
Бюджетний кодекс України
рішення Гостомельської селищної ради №822-50-VII від 21.03.2019 року "Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 р. "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п

Цілі державної політики

7.

Мета бюджетної програми
Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж селища Гостомель. З метою створення територіальних умов для більш ефективного вирішення селищною радою усіх питань місцевого значення,
виходячи з інтернсів населення, що проживає у селищі Гостомель, на підставі чинного законадавства України та повної економічної самостійності.

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
9.

Завдання
Встановлення меж в селищі Гостомель

Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п
1
1

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

6

Встановлення меж в селищі Гостомель
Усього

140 000,00
140 000,00

140 000,00
140 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

гривень
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2
Програма здійснення землеустрою на території селища Гостомель на 2019 рік

3

4

5

140 000,00
140 000,00

Усього

140 000,00
140 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1

Показники
2
1 Встановлення меж в селищі Гостомель

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

затрат
1 Обсяг видатків

грн.

Заступник селищного голови

140 000

Д.В. Абрамчук
(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

(ініціали та прізвище)

А.В. Закревська
(підпис)

Дата погодження
М.П.
Гостомель3

Облікові дані установ

09.04.2019 15:49:09

1 Паспорт бюджетної програми 000000174 від 01.04.2019 10:56:37

(ініціали та прізвище)

140 000

