
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1234,3 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 508,5 тис.гривень та спеціального фонду-

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

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України від 28.06.96 р. №254/96-ВР

-.Рішення Бурштинської міської ради від 23.12.16 р. № 12/21-16, протокол бюджетної комісії  від 23.08.17 №10

2. 1510000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

725,8

3 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 1500000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

30.08.2017 № 8-c/33-ОД



14

6,0013 1513400
Надання одноразових грошових допомог на 

поховання почесних громадян міста
6,00 0,00

Компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення сімям загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню 

участь в АТО а також для інвалідів І, ІІ гр.з 

числа військовослужбовців, які брали участь в 

зазначені операції та потребують поліпшення 

житлових умов

12 1513400 0,00 725,80 725,80

508,50 725,80

100,00

10 1513400

1234,30Усього

11 1513400

Надання одноразових грошових допомог 

учасникам АТО при мобілізації,демобілізації 100,00 0,00

Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих дітей та дітей-інвалідів 

групи А

20,00 0,00

50,00

9 1513400
Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих
77,00

6 1513400

0,00 77,00

8 1513400
Надання одноразових грошових допомог на 

лікування інших категорій громадян
50,00 0,00

7 1513400

Надання матеріальної допомоги особам 

призваним на військову службу за контрактом 50,00 0,00

Надання допомоги на лікування 

внутрішньопереміщених особаи,які тимчасово 

проживають у місті

5,00 0,00

35,00

5 1513400

Надання допомоги в зв`язку з втратою члена 

сім`ї,смерть якого пов`язана з участю АТО 10,00

2 1513400

0,00 10,00

4 1513400

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 

років загиблих (померлих)бійців-добровольців 35,00 0,00

3 1513400
Виплата щомісячної надбавки до пенсії 

ветеранам ОУН_УПА
135,00 0,00

0,00

492,00

разом

0,00 492,00

10,00

135,00

5,00

50,00

20,00

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

1090

загальний фондКПКВК

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

1
 Інші видатки на соціальний захист 

населення

Виплата допомоги на поховання непоацюючих 

громадян працездатного віку 10,00

2

5

1513400

спеціальний фонд

(тис.грн.)

432

765431

0,00 10,,51513400

Виплата щомісячної надбавки бійцям-

добровольцям, які брали участь у захисті 

територіальної цілісностіі та державного 

суверенітенту на сході України 

10,50



1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 2000,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 10

1513400 Продукту

1513400 кількість звернень осіб журнал реєстрації 10

1513400 Затрат

1513400

Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих дітей та дітей-

інвалідів групи А

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 1000,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 11

1513400 Продукту

1513400 кількість звернень осіб журнал реєстрації 11

1513400 Затрат

1513400
Виплата щомісячної надбавки до пенсії 

ветеранам ОУН_УПА

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 1000,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог од. 10

1513400 Продукту

1513400 кількість звернень од. журнал реєстрації 10

1513400 Затрат

1513400

Виплата допомоги на поховання 

непоацюючих громадян працездатного віку

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 250,00

1513400 Ефективності

1513400 Кількість наданих допомог од. 200

1513400 Продукту

1513400 Кільсть звернень од. журнал реєстрації 200

1513400 Затрат

1513400
Надання одноразових грошових допомог на 

лікування інших категорій громадян

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 1000,00

1513400 Ефективності

1513400 Кількість наданих допомог осіб 77

1513400 Кількість зверненнь грн. журнал реєстрацій 77

1513400 Продукту

КПКВК

1513400 Затрат

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0,00Усього

Інші видатки на соціальний захист 

населення
1513400

1513400
Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 642 51



Обсяг фінансових затрат грн. розрахунково 725835,00

Потреба в компенсації грн. розрахунково 725835,00

Компенсація за належні для отримання 

жилі приміщення сімям загиблих 

військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в АТО а також для 

інвалідів І, ІІ гр.з числа 

військовослужбовців, які брали участь в 

зазначені операції та потребують 

Ефективності

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 10000,00

1513400

1513400 кількість наданих допомог осіб 5

1513400 Продукту

1513400 Кількість звернень осіб журнал реєстрації 5

1513400 Затрат

1513400

Надання матеріальної допомоги особам 

призваним на військову службу за 

контрактом

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 416,67

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 7

1513400 кількість звернень осіб журнал реєстрації 7

1513400 Продукту

1513400

Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 

років загиблих (померлих)бійців-

добровольців

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 5000,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 2

1513400 Продукту

1513400 кіькість звернень осіб журнал реєстрації 2

1513400 Затрат

1513400
Надання допомоги в зв`язку з втратою 

члена сім`ї,смерть якого пов`язана з участю 

1513400 середній розмір допомог грн. розрахунково 1333,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 75

1513400 Продукту

1513400 кількість звернень осіб журнал реєстрації 75

1513400 Затрат

1513400

Надання одноразових грошових допомог 

учасникам АТО при 

мобілізації,демобілізації

1513400 середній розмір допомоги грн. розрахунково 500,00

1513400 Ефективності

1513400 кількість наданих допомог осіб 10

1513400 Продукту

1513400 кількість звернень осіб журнал реєстрації 10

1513400 Затрат

1513400

Надання допомоги на лікування 

внутрішньопереміщених особаи,які 

тимчасово проживають у місті



середній розмір допомоги грн. розрахунково 6

кількість почесних громадян чол 3

Надання одноразових грошових допомог на 

поховання почесних громадян міста

0,00 0,000,00Усього

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

міської ради Коцур С.Б.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

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).

542 31

спеціальний 

фонд

131211109876

Код

(ініціали і прізвище)(підпис)

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

(тис.грн.)

(підпис) (ініціали і прізвище)

розрахунково

розрахунково

Виплата щомісячної надбавки бійцям-

добровольцям, які брали участь у захисті 

територіальної цілісностіі та державного 

суверенітенту на сході України 

кількість бійців-добровольців

розмір допомоги

4

500

чол

грн.


