Назва програми

Програма підвищення ефективності
виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та
впровадження реформ на 2016-2019
роки

Затверджено місцевими
радами на 2017 рік
(з урах.змін)

Касові видатки за 2017
рік

201.0

201.0

*

Програма функціонування та
розвитку Центру надання
адміністративних послуг при
районній державній адміністраціїна
2017-2019 роки

3.0

Програма транскордонного
співробітництва Перечинського
району на 2016-2020 роки

15.0

Програма мобілізацшної підготовки
Перечинського району та
забезпечення виконання військового
обов'язку н а 2017-2019 роки

3.0

Напрямки
використання коштів
(коротке пояснення за
кожним КЕКВК)
1)2111-100.0 тис.грн.;

Результат, досягнутий від виконання
програми
1) надбавка за інтенсивність роботи;

2) 2240 - 49.94 тис.грн.;

2) 12.3тис.грн. публікація статтей у газеті
"Народне слово", 17.0тис.грн.- послуги
зв'язку, 5.1 тис.грн - заправка картриджів
та ремонт техніки, 2.4 тис.грн обслуговування веб-сайту, 3.4 тис.грн поновлення та обслуговування
програмного забезпечення, 9.74 тис. грн ремонт автотранспорту;

3) 2 2 1 0 -4 8 .8 тис. грн.;

3) 1.8 тис. грн - поштові марки та
конверти, 11.1 тис.грн - квіткова
продукція, 3.6 тис.грн - журнали
реєстрації та інша друкована продукція,
22.0 тис.грн - бензин А-92, 10.3 тис.грн папір офісний та канцтовари;

4) 2800 - 2.3 тис.грн.

4) 2,3тис.грн - судовий збір.

1)2240 -1.9 тис.грн;

1) ремонт техніки;

2)2210 -1.1 тис.грн.

2) криптографічний засіб "Алмаз-1", папір
офісний

15.0

2240- 15.0 тис.грн.

Послуги харчування делегації.

10.0

10.0

2210 - 10.0 тис.грн.

7.8 тис.грн - бензин А-92,2.2 тис.грн друкована продукція т а канцтовари.

Програма забезпечення діяльності
Перечинського районного суду на
^2015-2018 роки

10.0

10.0

2210- 10,0тис.грн.

Для поточного ремонту приміщення

Комплексна програма забезпечення
реалізації державної безпеки у
Перечинському районі на 2016-2017
роки

10.0

10.0

2210 - 10,0 тис.грн.:

2 120,0грн.-монітор, 3 499,0грн.-прінтер, 4
381,0грн.-прінтер.

Комплексна програма профілактики
злочинності в районі н а 2016-2020
роки

10.0

10.0

2210-10,0тис.грн.:

594,0 грн.-цифрова відеокамера,540 грн.карта пам'яті, 1 700грн.-фонарики, 2
166,0грн.-папір т а канцтовари.

Програма розвитку та
удосконалення цивільного захисту
Перечинського району на 2016-2018
роки

110.0

110.0

2210- 110,0 тис.грн.:

10,0тис.грн.-авто запчастини,
100,0тис.грн.-будівельні матеріали.

Програма надання депутатами
районної ради матеріальної
допомоги малозабезпеченим
верствам населення Перечинського
район\- в 2017 році

40.0

39.9

1) 2730-45.3 ти с.грн .,

1) Матеріальна допомога,

2) 2240 - 0.6 тис.грн.

2) Послуги з виплати та доставки
грошових допомог.

Програма покращення рівня
обслуговування платників податків
Перечинського відділення
Ужгородської обєднаної державної
податкової інспекції Головного
управління Державної фіскальної
служби у Закарпатській області на
’ 2017-2018 роки

10.0

10.0

3110 - 10.0 тис.грн.

Придбання компютерної техніки.

Програма функціонування та
розвитку державних реєстраторів
Перечинської районної державної
адміністрації 2017-2018 роки

25.0

24.9

3 1 1 0 -2 5 .0 тис.грн.

17.4 тис.грн - комп'ютер в комплекті,
7 .6 - Б Ф П З в 1.

Програма підвищення ефективності
виконання повноважень органами
казначейства щодо реалізації
державної регіональної політики на
2016-2017 роки

20.0

20.0

2240 - 20,0 тис.грн.

Для поточного ремонту приміщення
УДКСУ у Перечинському районі.

10.0

0.0

Програма розвитку системи звязку,
оповіщення та інформатизації
цивільного захисту Перечинського
району на 2016-2020 роки

25.0

24.9

2240 - 24.9 тис.грн.

Послуги з обслуговування техніки
оповіщення.

Всього

499.0

488.7

Районна програма підтримки дітей
учасників антитерористичної
операції і дітей із сімей,
переміщених з тимчасово
окупованої території України та
районів проведення
антитерористичної операції у
начальних закладах Перечинського
району на 2016 - 2018 роки

