
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0800000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0

3 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України , Закон україни "Про Державний бюджет України" на 2018 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний кодекс України, Закон 

України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 01.11.1992  № 2811-ХІІ ,  рішення сесії Бурштинської міської ради про затвердження бюджету на 2018 рік, рішення бюджетної 

комісії №6 від 02.03.2018, рішення м/р від 26.04.2018 №04/51-18

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 415,70 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 415,70 тис.гривень та спеціального фонду-

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

1 7654

1 0813242 1040 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3



0,00 415,700813242

спеціальний фонд

(тис.грн.)

432 5

5

Усього 415,70 0,00

1 4

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3

415,70

62

1
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

тис.грн
0813242

1040

загальний фондКПКВК

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

1
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
415,70

разом

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0813242

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

415,70

415,70

415,702

Забезпечення надання інших заходів у сфері 

соціального захисту і соціального 

забезпечення

415,70 0,00

Усього 415,70 0,00

Забезпечення надання інших заходів у сфері 

соціального захисту і соціального 

забезпечення

тис.грн

415,70

Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих

тис.грн
30,00

Надання одноразових грошових допомог на 

лікування інших категорій громадян

тис.грн
54,00

Допомога на поховання непрацюючих 

громадян

тис.грн
6,00

Надання одноразових грошових допомог на 

лікування онкохворих дітей та дітей з 

інвалідністю групи А

тис.грн

18,00

Виплата щомісячної надбавки до пенсії 

ветеранам ОУН УПА

тис.грн
120,00

Надання одноразових грошових допомог 

учасникам АТО при моьілізації(демобілізації)

тис.грн

7,00

Допомога на поховання  громадян які мають 

заслуги перед містом (почесні громадяни 

міста)

10,00

Поштові витрати
1,70

Відшкодування на проїзд хворим на гемодіаліз
12,00

тис.грн

тис.грн

тис.грн

Виплата щомісячної надбавки добровольцям тис.грн
19,00



(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

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

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 

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.

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

0,00 0,000,00Усього

тис.грн
10,00

тис.грн
88,00

Щомісячна виплата дітям до 18 років загиблих тис.грн
40,00

Матеріальна допомога особам призваним на 

військову службу по контракту

Надання допомоги в звязку з втратою члена 

сімї, смерть якого повязана з участю в АТО


