
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1040

0

7. Мета бюджетної 

програми Забезпечення надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми.

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

N з/п Ціль державної політики

1. Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери району

2.

Постанова Кабінету Міністрів України №256 від 04.03.2002 року « Про затвердження Порядку фінансування  видатків місцевих бюджетів на здійснення  заходів з виконання державних програм  соціального 

захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету",зі змінами

протокол бюджетної комісії від 23.04.2019 року №11

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України  «Про державну допомогу сім’ям з  дітьми» від 21.11.03.1992р., зі змінами.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 020,00 гривень,у тому числі загального фонду- 1 020,00

Постанова КМУ  від 27.12.2001 № 1751«Про затвердження Порядку призначення і виплати  державної  допомоги сім’ям з дітьми»,зі змінами

Постанова КМУ  від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім׳ям"

(код) (КФКВК)                          (найменування бюджетної програми)

гривень та спеціального фонду- гривень

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813087 Надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім'ях

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 cерпня 2014  № 836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської 

ради

від 26.04.2019 № 6-с

Надання в повному обсязі допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім'ях

N з/п Завдання

ПАСПОРТ

Забезпечення надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім'ях1

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради  

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0800000   Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради 



Усього

7

75

1700

Начальник фінансового відділу Бурштинської міської ради 

О.І. Петровська

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.05.2019

М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

1700,00
0

середній розмір допомоги на дітей які виховуються у 

багатодітних сім'ях

грн. розрахунково

2 Ефективності

75

0

кількість одержувачів допомоги на дітей які виховуються у 

багатодітних сім'ях

осіб згідно ЄДАРП

1 Продукту

1 2 3 4

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний фонд

5 6

Усього 0,00 0,00 0,00

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

Усього

1 2 3 4

(тис.грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1020,00 0,0 0,0

1020,00Надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім'ях

1 2 5 6

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн.)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
У тому числі 

бюджет участі
5

Усього

Начальник соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради С.Б. Коцур

6

1020,00

1020,00


