
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)

ПАСПОРТ

2. Орган з питань праці та соціального захисту населення

(КТПКВК МБ)

0810000

(найменування відповідального виконавця)

3 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у

(КТПКВК МБ)

0813230

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 260,40 тисяч гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституціяя України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самовряядування в Україні". Бюджетний кодекс України, Державна 

програма соціальної допомоги "Турбота"

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

Забезпечення виплати соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового забезпечення батькам -вихователям та 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у ди

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)

260,40 тисяч гривень, у тому числі загального фонду -

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

Загальний фонд

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Усього

(тис.грн)

Напрями використання бюджетних коштів Спеціальний фонд

18.01.2019 №1-С/04-ОД



6

(підпис) (ініціали і прізвище)

32

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

4

(ініціали і прізвище)

1 3

(підпис)

4

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

0

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

ПОГОДЖЕНО:

1 54

Загальний фонд Спеціальний фонд

2

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

Коцур С.Б.

продукту

у тому числі бюджет 

розвитку

Показник

Усього

Загальний фонд

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

1 0,00260,40

Загальний фонд№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, 

грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам

3

Спеціальний фонд

0,00

260,40

(тис.грн)

0,00

1

260,40

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

0

кількість батьків-вихователів, всього

осіб

Автоматизована система 

оброблення документації з 

призначення та виплати допомог на 

базі комп'ютерних технологій

1,00

УСЬОГО 260,40 0,00 0,00

0

кількість дітей-вихованців, всього:

осіб

Автоматизована система 

оброблення документації з 

призначення та виплати допомог на 

базі комп'ютерних технологій

3,00 0,00

осіб

Автоматизована система 

оброблення документації з 

призначення та виплати допомог на 

базі комп'ютерних технологій

2,00 0,00

0,00 1,00

3,00

2,00

0

6-18 років, осіб

осіб

Автоматизована система 

оброблення документації з 

призначення та виплати допомог на 

базі комп'ютерних технологій

1,00 0,00 1,00

0

з них мають вік 0-6 років

0 ефективності

0

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-стріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, всього тис.грн.

Звітність сектору проведення 

виплат соціальних допомог, 

субсидій і пільг

260,40 0,00

з них на вихованців , які мають вік 0-6 років тис.грн. 52,08 0,00

0,00

260,40

52,08

0 6-18 років тис.грн. 208,32 0,00 208,32

0


