
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

 від 10.02.2017 №2-с/4-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 1500000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0

3 1513010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-YI (із змінами та доповненнями).,Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-19., Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами)., Рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року № 12/21-16 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10779 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 10779 тис.гривень та спеціального фонду-

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

1 1513011 1030
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1070 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги

2 1513012 1030
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа

3 1513013 1070
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

4 1513014 1070
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, 

передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча

5 1513015



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

1 76543

0,00 1250,001513011

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

10301

Надання пільг ветеранам війни, особам, на 

яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту`, особам, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загибл

1250,00

6 1513016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0,00 120,00

2 1513011

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям 

громадян, визначеним підпрограмою
1250,00 0,00

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям 

громадян, визначеним підпрограмою
120,00 0,00

1250,00

3 1513012 1030

Надання пільг ветеранам військової 

служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби 

цивільного захисту, ветеранам 

120,00

120,00

5 1513013 1070

1513013 - Надання пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов`язана 

з Чорнобильською катастрофою, на 

житлово-комунальні послуги

400,00 0,00 400,00

4 1513012

0,00 40,00

6 1513013

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям 

громадян, визначеним підпрограмою
400,00 0,00 400,00

7 1513014 1070

Надання пільг пенсіонерам з числа 

спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 

20 Закону України `Про захист рослин`, 

громадянам, передбаченим пунктом `ї` 

частини першої статті 77 Основ 

законодавства про охорону здоров`

40,00



спеціальний фонд

(тис.грн.)

432 5

51 4

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 62

 Надання пільг ветеранам війни, особам, на 

яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту`, особам, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загибл

1513011

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

разом
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1

0,00Усього

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям 

громадян, визначеним підпрограмою
40,00 0,00 40,00

9 1513015 1070
Надання пільг багатодітним сім`ям на 

житлово-комунальні послуги
340,00 0,00 340,00

8 1513014

0,00 8629,00

10 1513015

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг багатодітним сім`ям 340,00 0,00

Забезпечення надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг

8629,00 0,00

340,00

11 1513016 1060

 Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг

8629,00

8629,00

Усього 10779,00 0,00 10779,00

12 1513016

1513011

Забезпечення надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян, визначеним 

підпрограмою

1513011 Продукту

1513011
кількість отримувачів пільг (включаючи 

членів сім`ї)

осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 рік
700

1513011 Ефективності

1513011

середній розмір витрат на надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг

грн. Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

0,150

1513011 Якості

1513011
питома вага відшкодованих пільгових послуг 

до нарахованих

відс.
100



1513012

1513012 - Надання пільг ветеранам 

військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової 

міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби 

цивільного захисту, ветеранам 

1513012

Забезпечення надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян, визначеним 

підпрограмою

1513012 Продукту

1513012
кількість отримувачів пільг (включаючи 

членів сім`ї)

осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 рік
40

1513012 Ефективності

1513012

середній розмір витрат на надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на 1 

пільговика

Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

0,200

1513012 Якості

1513012
питома вага відшкодованих пільгових послуг 

до нарахованих

відс.
100

1513013

 Надання пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов`язана 

з Чорнобильською катастрофою, на 

житлово-комунальні послуги

1513013

Забезпечення надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян, визначеним 

підпрограмою

1513013 Продукту

1513013
кількість отримувачів пільг (включаючи 

членів сім`ї)

осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 рік
190

1513013 Ефективності

1513013

середній розмір витрат на надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на 1 

пільговика

Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

0,150

1513013 Якості

1513013
питома вага відшкодованих пільгових послуг 

до нарахованих

відс.
100

1513014

 Надання пільг пенсіонерам з числа 

спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 

20 Закону України `Про захист рослин`, 

громадянам, передбаченим пунктом `ї` 

частини першої статті 77 Основ 

законодавства про охорону здоров`



Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

(тис.грн.)

Код

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

131211109876542 31

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

1513014

Забезпечення надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян, визначеним 

підпрограмою

1513014 Продукту

1513014 кількість отримувачів пільгових послуг осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 рік 3

1513014 Ефективності

1513014

середній розмір витрат на надання пільг на 

безоплатне користування житлом, опаленням 

та освітленням

грн/місяць на 1 

пільговика

Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

0,130

1513014 Якості

1513014
питома вага відшкодованих пільгових послуг 

до нарахованих

відс.
100

1513015
 Надання пільг багатодітним сім`ям на 

житлово-комунальні послуги

1513015

Забезпечення надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг багатодітним 

сім`ям

1513015 Продукту

1513015 кількість отримувачів пільг осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 рік 350

1513015 Ефективності

1513015

середній розмір витрат на надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на 1 

пільговика

Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

0,070

1513015 Якості

1513015
питома вага відшкодованих пільгових послуг 

до нарахованих

відс.
100

1513016

Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг

1513016

Забезпечення надання субсидій населенню 

для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг

1513016 Продукту

1513016
кількість отримувачів субсидій домогосподарств щотижневий моніторинг по 

призначенню субсидії
3000

1513016 Ефективності

1513016

середньомісячний розмір субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг

грн/ 

домогосподарств

о

Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості 

отримувачів в місяць)

2,141

1513016 Якості

1513016
питома вага відшкодованих субсидій до 

нарахованих

відс.
100



(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

Петровська О.І.

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Коцур С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

0,00 0,000,00Усього


