  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Відділ освіти,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)



і наказ


Фінансове управління Кривоозерської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу) 




                                                                                                                                                               «19» січня 2021 рік, наказ  № 07-о\2 
                                                                                                                                                               «04» березня 2021 рік наказ № 10-о                                                                  
                                                                                                                                                              
Паспорт
бюджетної програми  бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади  на  2021  рік

1.
___0600000____
    (КПКВК МБ)
___ Відділ освіти,,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради 
(найменування головного розпорядника)
 
2.
___0610000___
(КПКВК МБ)
______ Відділ освіти,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)
 
3.
___0610160______
(КПКВК МБ)

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ,селищах,селах територіальних громадах» 
(найменування бюджетної програми)
 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 818,107 тис. грн, у тому числі загального фонду – 818,107тис. грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:   Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 3828-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм; 
Рішення Кривоозерської селищної ради від  21 грудня 2020 року №20 «Про бюджет  Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік»
Рішення Кривоозерської селищної ради від  24 лютого 2021 року  №46 «Про внесення змін та уточнень до бюджету  Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік».
.
6.  Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах,територіальних громадах
7.   Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
КТКВК
КПКВК
Назва підпрограми



0610160





8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. грн.)





№ з/п
КПКВК

Програма/завдання бюджетної програми

загальний фонд
спеціальний фонд
разом
 1
0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері  територіальних громад

818,107

818,107


10. Результативні показники бюджетної програми:


N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника
 
Завдання 1 Забезпечити керівництво та управління у  відділі освіти,сімї,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради. 
1
затрат
 
 

 
 
 Кількість загальноосвітніх закладів
 Од.
 Мережа

36

Видатки пов’язані з реалізацією програм



818,107








11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
( тис.грн.)


Код
Найменування джерел надходжень
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду
План звітного періоду
Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
Пояснення, що характеризують джерела фінансування


загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Інвестиційний проект
(програма) 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник  відділу  освіти,молоді та спорту  Кривоозерської селищної ради 

____________
(підпис)
Олена ІВАНОВА            

 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
Начальник фінансового управління Кривоозерської селищної ради
____________
(підпис)
Наталія БАРСЬКА
 





