
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 102 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 102 тис.гривень та спеціального фонду- 0

3 1513030

Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого

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

тис. гривень

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

08.08.2017 № 7c-1/28/1-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 1500000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



82,002 1513034
Забезпечення надання пільг з послуг зв`язку

82,00 0,00

2 1513035 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3 1513037 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

82,00

3

10701
 Надання пільг окремим категоріям 

громадян з послуг зв`язку

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд

1 1513034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку

0,00 82,001513034

7654

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

1

разом

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-YI (із змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-19.

3. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-XII (зі змінами).

4. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. 

№ 3721-XII (зі змінами).

5. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (зі змінами).

6. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. № 962-XII (зі змінами).

7. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами).

8. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII (зі змінами).

9. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III (зі змінами).

10. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » від 20.12.1991 р. № 2011- XII (зі змінами).

11. Закон України «Про охорону дитинства » від 26.04.2001 р. № 2402- III (зі змінами).

12. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020»  (зі змінами).

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

14. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).

15. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із 

змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).

16. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96  «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 

23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).

17. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 

04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

18. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами 

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку,проїзду ,санаторно-курортного лікування ,ремонту будинків і 

квартир,безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка,компенсації витрат на автомобільне паливо.

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



1513035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

1513034
питома вага пільговиків, які отримали пільгові 

послуги

відс.
100

1513034 Якості

1513034

середньомісячна вартість витрат на надання 

пільг з послуг зв`язку (користування 

телефоном)

грн. Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості осіб за 

місяць

27

Звіт форма «4 пільга» за 2016 р

250

1513034 Ефективності

1513034
Забезпечення надання пільг з послуг 

зв`язку

1513034

кількість отримувачів пільг на оплату послуг 

зв`язку (користування телефоном),

1513034 Продукту

Усього 20,00 0,00

Надання пільг окремим категоріям 

громадян з послуг зв`язку

20,00

20,00

Усього 102,00 0,00 102,00

6 1513037

Проведення розрахунків за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним 

транспортом

20,00 0,00

0,00

20,005 1513037 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

20,00 0,00

4 1513035

Проведення розрахунків з підприємствами 

автомобільного транспорту за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян
0,00 0,00

3 1513035 1070

 Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян
0,00 0,00 0,00

разом

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1513030

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

20,00

загальний фондКПКВК

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

Значення показникаДжерело інформації

осіб

Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 62

1513034

Програма соціального захисту населення міста Бурштин 

та с.Вигівка на 2017 р
20,00 0,00

1 4

2 5

5

спеціальний фонд

(тис.грн.)

43



1513037
питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих

відс.
100

1513037 Якості

1513037

середньомісячний розмір компенсації за 

пільговий проїзд залізничним транспортом

грн. Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості осіб за 

місяць

833,00

1513037 Ефективності

1513037

кількість осіб, які мають право на пільговий 

проїзд залізничним транспортом

осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 р

2449

1513037

кількість підприємств - отримувачів 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

од. Звіт форма «4 пільга» за 2016 р

1

1513037 Продукту

1513037

Проведення розрахунків за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом

1513037

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

1513035
питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих

відс.
100

1513035 Якості

1513035

середньомісячний розмір компенсації за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн. Розрахунково (відношення   обсягу 

наданих пільг до кількості осіб за 

місяць

833,00

1513035 Ефективності

1513035

кількість підприємств - отримувачів 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

од. Звіт форма «4 пільга» за 2016 р

2

1513035

кількість осіб, які мають право на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом

осіб Звіт форма «4 пільга» за 2016 р

2 449

1513035 Продукту

1513035

Проведення розрахунків з підприємствами 

автомобільного транспорту за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян

0,00 0,000,00Усього

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

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

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

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

76542 31 1312111098

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код КПКВК

(тис.грн.)

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду



ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради Коцур С.Б.

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)(підпис)

(підпис) (ініціали і прізвище)


