
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради0800000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

2. Орган з питань праці та соціального захисту населення

(КТПКВК МБ)

0810000

(найменування відповідального виконавця)

3 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

(КТПКВК МБ)

0813160

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 19,20 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України

Бюджетний кодекс України 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"

Закон України « Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246- VIII

Постанова КМУ № 558 від 29.04.2004р. «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

6. Мета бюджетної програми:
Надання соціальних гарантій фіз. Особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

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

19,20 гривень, у тому числі загального фонду -

гривень.спеціального фонду- 0,00

18.01.2019 №1-С/04-ОД



Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку , особам з інвалідністю, дітям з інвалілністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Усього

6

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

1 3

(підпис)

42
продукту

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

0

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

Коцур С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

1 54

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Усього

Загальний фонд

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

1 0,00 0,00

(тис.грн)

1

19,20

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

19,20

(тис.грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення надання соціальних гарантій фіз. Особам , які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

3

Спеціальний фонд Усього

5 6 7
0,00

УСЬОГО 19,20 0,00 0,00 19,20

0,00

0

Кількість отримувачів виплати

осіб

Щомісячний моніторинг стану 

призначення та виплат компенсації 

фізичним особам , які надають соц. 

пслуги ( Пост.№ 585)

7,00

0 ефективності

226,000 Середній розмір допомоги грн. 226,00 0,00

0,00 7,00


