
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження _____________________________ _
Корюківська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

20.01.2022_______________№ 1_____________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. _________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Корюківська районна рада_____________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24839368
(код за ЄДРПОУ)

2. ____________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 .____________0110180__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Корюківська районна рада
(найменування відповідального виконавця)

0180 0133
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

24839368
(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління__________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

2530920000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-УІ зі змінами, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-ІХ, наказ 
Міністерства фінансів України від 28.06.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", районна програма 
"Нагородження відзнаками КорюківсьКої районної ради та Корюківської райдержадміністрацїї" на 2021-2025 роки №6-3/УІІІ від 24.12.2020 року ; рішення Корюківської районної 
ради №3 - 6/УІІІ Про затвердження прогнозу районного бюджету Корюківського району на 2022 -2024 роки; рішення сесії Корюківської районної ради №5-7/ VIII від 21.12.2021 року " 
Про районний бюджет на 2022 рік "____________________________________________________________________________________ _____ _____ __________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат,офіційне та суспільне визнгання внеску громадян,колективів підприємств та 
організацій у створенні матеріальної та духовної культури району_________________________________________________________________________________ ____ _____________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Заохочення кращих трудових колективів,працівників за високі трудові досягнення,активну 
громадську діяльність,привітання з державними,професійними святами та ювілеями 20 000,00 0,00 20 000,00

УСЬОГО 20 000,00 0,00 20 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма Нагородження відзнаками Корюківської районної ради та Корюківської РДА 
на 2021-2025 роки

20 000,00 0,00 20 000,00

Усього 20 000,00 0,00 20 000,00
‘І

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІЦУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 в и т р ат и  д л я  н аго р о д ж ен н я грн. ж у р н ал  р еєстр ац ії 20 000,00 0,00 20 000.00


