
№

1.

2.

3.

41844390
(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

151 800 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Створення сприятливої кон'юктури на регіональному ринку праці, зменшення диференції у сфері зайнятості, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 151 800

07 лютого 2022 року 02-О

Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41844390
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п

Забезпечення організації та проведення робіт.

гривень та

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

2700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2713210 3210 1050

2710000 Департамент з питань економiчного розвитку Кропивницької міської ради

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

гривень.спеціального фонду-

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

1152800000Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типовго переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);

- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 02.02.2021 № 59;

- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 99 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2021-2023 роки" (зі змінами);

-  Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

07.02.2022 року

Начальник фінансового управління Л.БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5

Т.ЛОМОВА

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 53 4

Одиниця 

виміру

Усього

151 800

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

1 0 151 800

151 8001

Загальний фонд

4 5

Загальний фонд Спеціальний фонд

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми

Показники

0

0 151 800

УСЬОГО 151 800 0 151 800

Усього 151 800

Спеціальний фонд

4

Загальний фонд

Програма зайнятості населення м.Кропивницького на 2021-2023 роки

гривень

№ з/п Завдання

151 800

Спеціальний фонд

Співфінансування організації громадських робіт

0 продукту

1

1

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

3 9950
середні витрати на одного працівника

грн.
Розрахунок                                                    

(151 800 грн/38 працівників)
3 995 0

38

0 ефективності

0
кількість громадян залучених до участі в громадських робіт

осіб
Дані роботодавців (підприємст, 

установ, організацій)
38 0


