
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника

ВІД

коштів державного бюджету)

7у'и/мтоуо н.

Паспорт 
бюджетної програми на 2019 рік

Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) 

1004000

(найменування головного розпорядника) 

Державна міграційна служба України

1004070

(найменування відповідального виконавця)

0113 Внески до М іжнародної організації з міграції
(КП КВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 517,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 517,2 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 11.07.2002 № 114-ІУ "Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту"

яПкиТ є У к р 2 а " НЄТУ МІНІСТРІВ УКРаїНИ ВІД 13-°9-2002 Р- № 1371 "ПР° п°Радок >'часті центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом

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

Ціль державної політики



Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

7. Мета бюджетної програми:

Використання потенційних можливостей М іжнародної організації з міграції (МОМ) у системі управління міграційними процесами
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання фінансових зобов'язань України із сплати внеску до бюджету МОМ
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

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

1 Сплата внеску до бю джету МОМ 1 517,2 1 517,2
Всього

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
1 517,20 1517,20

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
цільової

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 затрат
1 Внесок України до бюджету МОМ тис.

швейцарських
франків

Повідомлення 
Секретаріату МОМ, 

Лист Постійного

56,3 56,3

представництва 
України при 

відділенні ООН та 
інших міжнародних 

організаціях у Женеві

2 якості
1 Рівень реалізації проектів у міграційній сфері відс. управлінський облік 100,0



2 Рівень виконання фінансових зобов'язань, покладених на Україну у зв'язку із 
членством в МОМ

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

Погоджено:
Міністерство фінансів України

OS- Уй- cLO(Q
(Дата погодження) коР

м.п.

О. В. Тахтай
ініціали/ініціал, прізвище

ініціали/ініціал, прізвище


