
наказ від 26.06.2019 №9-С

УСЬОГО 3 503 938,43 0,00 0,00 3 503 938,43

3 503 938,43

(тис.грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення надання  житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних 

послуг

3

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

3 503 938,43

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

1

3 503 938,43 тисяч гривень, у тому числі загального фонду -

0,00 0,00

1 54

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Усього

6

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 503 938,43 тисяч гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Постанова КМУ від 25.10.1995 року №848, Закон України "Про державнийбюджет України на 2019 рік", протокол бюджетної комісії від 23.04.2019 №11, протокол бюджетноїкомісії від 

23.04.2019 №11, перерозподіл помісячного розпису асигнувань, протокол бюджетної комісії №17 від 25.06.2019

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

3 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(КТПКВК МБ)

0813012

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради0800000

2. Орган з питань праці та соціального захисту населення

(КТПКВК МБ)

0810000



0,00 627,00

869,00

0,00

Спеціальний фонд Усього

5

0

середній розмір витрат на надання субсидіїї на оплату житлово-

комунальних послуг

грн/ 

домогосподарств

о

Програма комплексної 

автоматизації служб житлових 

субсидій

869,00 0,00

0

кількість отримувачів субсидії

осіб

Програма комплексної 

автоматизації служб житлових 

субсидій

627,00

0 ефективності

6 7
0,00

(тис.грн)

Показник

Усього

Загальний фонд

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

1

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

Коцур С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

Загальний фонд Спеціальний фонд

2
продукту

Начальник фінансового відділу Бурштиської м/р Петровська О.І.

0

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

4

(ініціали і прізвище)

1 3

(підпис)

4

(підпис) (ініціали і прізвище)

32

Назва регіональної цільової програми та підпрограми


