
№ 6 Наказ фінансового управління №3 від 30.01.2023

1.

2.

3.
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0213242 3242

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код бюджету)

0330120000

1

3,000.00 гривень та

3

2

Розпорядженя начальника РВА

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

гривень.спеціального фонду-

Нагородження видатних діячів держави, Волині та Володимир-Волинського району, а також заохоченням, відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, що досягли високого 
професіоналізму і визначних успіхів у виробничій та науковій діяльності
Нагородження людей, які зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед територіальною громадою

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономноїи Республіки Крим, 
державна адміністрація (обдасні  державні адміністрації, Київська, Севастопольська 
міські державні адміністрації, районні држвні адміністрації (управління, відділи)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3,000.00 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, подій державного значення, які, у свою чергу, пов"язані із покладанням корзин квітів, вінків до пам"ятників, пкам"ятних знаків, могил борців 
за свободу і незалежність України

Конституція України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Бюджетний кодекс України, Програма з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, 
пам'ятних днів та вшанування працівників, колективів підприємств, установ, організацій і мешканців Володимир-Волинського району у 2023 році.

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

0210000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні  державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1090

Ціль державної політики№ з/п

0.00

04051359

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1/30/2023

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні  державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04051359

(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023  рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0200000



4

0.00 200.005 Середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника

600.00

200.00грн.

грн. Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021
Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021

Кількість проведених заходів Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021

3 Кількість виплачених допомог з нагоди свят шт.

Ефективності

6

Загальний фонд

2

600.00 0.00

15.000.00

5

15.00

5.00

Продукту

шт. 0.00

Кількість учасників заходів осіб Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021

0.00 15.00

15.00

Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021

Середні витрати на проведення одного заходу

1 5.00

7

5

Усього

№ з/п

2

1

УСЬОГО

2

1

3 4

5

4

Загальний фонд

0.00

гривень

3,000.00

1

Джерело інформації

4

Підвищення рівня соціальної, трудової і творчої активності жителів Володимир-Волинського району

9. Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд

4

Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Спеціальний фондПоказники Одиниця 
виміру

Створення додаткових можливостей для формування громадянського суспільства

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

3

3

Усього

3,000.00

Виплата матеріальної допомоги з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат 
колективам підприємств, установ, організацій, окремим їх працівникам, мешканцям 
району

1

3,000.00

УСЬОГО

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

Забезпечення належного відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам"ятних днів та вшанування трудових колективів підприємств, установ, організацій та окремих 
мешканців району, що досягли успіхів у трудовій, громадській, творчій діяльності, мають інші заслуги перед громадою Володимир-Волинського району забезпечується шляхом 
нагородження їх почесними відзнаками районної влади.

гривень

2
Консолідація територіальної громади довкола загальнонаціональних цінностей і завдань

1 Ефективне стимулювання досягнень у професійній  та творчій діяльності жителів району

3,000.00

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

0.00

2

0.00

№ з/п

3

Напрями використання бюджетних коштів Усього



М.П.
(Дата погодження)

Відділ фінансового управління
(Назва місцевого фінансового органу)

1/30/2023

Начальник відділу
(ініціали/ініціал, прізвище)

Районна Програма №7/7 від 
23.12.2021

Голова райдержадміністрації Юрій ЛОБАЧ

(підпис)

200.006

(підпис)

0.00200.00

Олена БОНДАРУК

Середні витрати на виплату однієї допомоги грн.

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали/ініціал, прізвище)


