ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014

№836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконком Раївської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 1 0-р від 05.01.18
Виконком Раївської сільської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
____________________ №

ІІ.'ЛГ 1Н ІГ І
0200000
(КП КВК МБ)

2.

0210000

бю дж етної програм и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
Виконком Р аївської сіл ьськ ої ради
(найменування головного розпорядника)
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів А втон ом н ої Республіки Крим, держ авна адміністрація (обласні держ авн і адм ін істрац ії Київська
„С евастопольська м .ськ. д е рж авні адм іністрації, районні держ авні адм ін істрації (управління, віллілиї
страцн, Київська,

(КП КВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0213140

1040

О здоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійсню ю ться за рахунок
кош тів на оздоровлення гром адян, які постраждали внаслідок Ч ор н оби л ьсь к ої катастроф и)

(КП КВК МБ)
(К Ф К В К )
4. О бсяг бю джетних призначень/бю дж етних асигнувань-

(найменування бю дж етної програм и)
82*920 тис. гривень,у том у числі загального фонду-

82.920 тис.гривень т а спеціального фонду-

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми

0,000 тис. гривень

Конституція У країни,Бю джетний Кодекс У країни,Н аказ М іністерства ф інансів Укізаїни віл 26 сеппн« ?Пі 4 п V« ять » п ™
складання та виконання місцевих бю дж етів”
Р’ ’
Р Д ЯКІ питання запровадж ення програм но-ціл ьового методу
6. М ета бю дж етної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку д іт ей, які потребую ть о г о б п и ц п ї г п , , ^ ^ - , - .... ... - ......... ..........................................................................................................
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програм и
— --------------------------------------------------------------------------- -----------------------N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п

кпквк

0213140

КФ КВК

1040

0213140

П ідпрограма / завдання бю дж етної
програми

загальний ф онд

Оздоровлення та відпочинок дітейікрім--------заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення
громадян,які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастроф»)
Організація оздоровлення та забезпечення
відпочинком дітей.які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
Усього

спеціальний фонд

разом

82,920

82,920

82,920

82,920

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний ф онд

спеціальний фонд

разом

1
_________________Усього
0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

