
1.

2.

3.

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

39560155
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

09206100000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

39560155
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0813242 3242 1090

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Рішення міської ради "Про внесення змін до Програми соціального  захисту населення міста Бурштин та села  Вигівка             

 на 2019-2020 роки,затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 року №06/65-18(зі змінами)" від 27.11.2019 року №27/84-19, 

 Рішення міської ради " Про внесення змін до Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Обєднаних сил в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка ,затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №08/65-

18 (зі змінами)" від 27.11.2019 року №28/84-19, протокол бюджетної комісії від 07.02.2020 року №3

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

645 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000 Орган з питань праці та соціального захисту населення

№ з/п Завдання

спеціального фонду- 0,00

Забезпечення Інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

наказ від 11.02.2020 року  №3-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Забезпечення Інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

645 000,00 гривень та

гривень.



УСЬОГО 645 000,00 0,00 645 000,00

1

0,00 20 000,00

0,00 2 000,00

12
Надання матеріальної допомоги особам (одноразово), призваним на військову службу за 

контрактом в розмірі 10 тис.грн.
100 000,00 0,00 100 000,00

10
Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО (при мобілізації (демобілізації)).

20 000,00

0,00 12 000,00

11 щомісчяна виплата дітям до 18 років загиблих 55 000,00 0,00 55 000,00

8 поштові витрати 2 000,00

0,00 40 000,00

9 надбавка добровольцям АТО 42 000,00 0,00 42 000,00

6 адресна допомога одиноким громадянам похилого віку до свят 12 000,00

0,00 60 000,00

7 відшкодування за проїзд на гемодіаліз хворим на ниркову недостатність 46 000,00 0,00 46 000,00

4
надання одноразових грошових допомог на ліккування онкохворих дітей та дітей підгрупи 

А
40 000,00

Наданняя матеріальної допомоги призваним на військову службу за контрактом

13 Наданняя матеріальної допомоги сімям учасників АТО, які померли після демобілізації

5 щомісячна надбавка до пенсії ветеранам ОУН УПА 96 000,00 0,00 96 000,00

2

10 Наданняя одноразових грошових допомог учасникам АТО і ООС (при мобілізації, демобілізації)

11 Щомісячна виплата дітям до 18 років загиблих (померлих) бійців-добровольців

3 допомога на поховання непрацюючих громадн працездатного віку 12 000,00 0,00 12 000,00

12

7 Допомога на поховання громадян, яякі мають особливі заслуги перед містом

8 Поштові витрати на доставку допомог

9 Відшкодування на проїзд хворим на гемодіаліз

Виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку

4 Надання одноразових матеріальних допомог на лікування онкохворих дітей

5 Виплата щомісячної надбавки до пенсії учасникам ОУН УПА

6 Адресна допомога громадянам похилого віку

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

надання одноразових грошових допомог на лікування інших категорій громадян 60 000,00

1

1

Надання одноразових матеріальних допомог на лікування онкохворих

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 Наданн одноразових матеріальних допомог на лікування інших категорій громадян

3

Загальний фонд Спеціальний фонд

надання одноразових грошових допомог на ліккування онкохворих

4 5

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

1 0,00 160 000,00

Усього

Усього 735 000,00 0,00 735 000,00

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

54

42 53

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

160 000,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

№ з/п

2 3

0,00

0,00

500000,00

235000,00

1

2

Програма соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки

Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих військовослужбовців, 

учасників бойових дій в АТО на 2018-2020 роки

500000,00

235000,00



М.П.

100 000,000
одноразова матеріальна допомога особам призваним на військову 

службу за контрактом
тис.грн. 100 000,00 0,00

20 000,00

0
щомісячна виплата дітям до 18 років загиблих (померлих) бійців-

добровольців
тис.грн. 55 000,00 0,00 55 000,00

0
надання одноразових матеріальних допомог учасникам АТО при 

мобвілізації, демобілізації
тис.грн. 20 000,00 0,00

2 000,00

0
відшкодування на проїзд хворим на ниркову недостатність на 

гемодіаліз
тис.грн. 46 000,00 0,00 46 000,00

0 поштові витрати на доставку допомог тис.грн. 2 000,00 0,00

96 000,00

0 адресна допомога одиноким громадянам похилого віку тис.грн. 12 000,00 0,00 12 000,00

0 щомісячна надбавка до пенсій учасникам ОУН УПА тис.грн. 96 000,00 0,00

12 000,00

0
надання одноразових матеріальних допомог на лікування 

оонкохворих дітей
тис.грн. 40 000,00 0,00 40 000,00

0
виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян 

працездатного віку
тис.грн. 12 000,00 0,00

160 000,00

0
надання одноразових матеріальних допомог на лікувння інших 

категорій громадян
тис.грн. 60 000,00 0,00 60 000,00

0
надання одноразових матеріальних допомог на лікування 

онкохворих
тис.грн. 160 000,00 0,00

0,00

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

0

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

Коцур С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

затрат

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(Назва місцевого фінансового органу)

11.02.2020


