
Розпорядження міського голови

___________№_______

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. гривень 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

ЗАТВЕРДЖЕНО

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0210191  0191 0160    Проведення місцевих виборів 2310100000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   17 858 339 гривень, у тому числі загального фонду -  17 858 339 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,  Виборчий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний реєстр виборців", постанова КМУ  від 19.08.2020 №756 "Про 

затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах", 

постанова КМУ  від 19.08.2020 №745 "Про затвердження порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення  місцевих виборів"

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

1 Проведення місцевих виборів

4

1 Організація та проведення місцевих виборів

Напрями використання бюджетних коштів

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

6

1 Фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів 17 858 339 17 858 339

1 2 3

Усього 17 858 339 17 858 339



гривень 

Одиниця 

виміру
3

тис. грн.

од.

од.

тис. грн.

%

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

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

1 2 3 4 5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього

6 7

1 Фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів

1 2 4 5

1 затрат

Обсяг видатків розрахункові дані 17 858,339 17 858,339

2 продукту

Кількість територіальних виборчих комісій  реєстр 8 8

313

3 ефективності

Кількість дільничних виборчих комісій  реєстр 313

55,634

4 якості

Середні витрати на 1  виборчу комісію розрахункові дані 55,634

100

Начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконачого комітету Запорізької міської 

ради А.М Іванцова

Рівень фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій розрахункові дані 100

Заступник керуючого справми виконкому 

ради - начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи виконкому ради О.В. Савенко 

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

(ініціали/ініціал,  прізвище)


