
1.

2.

3.

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

39560155
(код за ЄДРПОУ)

0810000

(код бюджету)

09206100000
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради 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)

0813090 3090 1030

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодексу України, Закон України «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1445 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

дій і інвалідів війни», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.06.2010р. №158 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання 

учасників бойових дій та інвалідів війни», рішення сесії від 23.12.2019 р№21/85-19 "Про бюджет м.Бурштин на 2020 рік", протокол бюджетної комісії від 07.02.2020 року №3

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

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

28 200,00 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)

гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

7. Мета бюджетної програми

наказ від 11.02.2020 року  №3-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 200,00



М.П.

4 100,000

середній розмір витрат на поховання

грн.

Звітність сектору з координації 

субєктів, що надають соц. 

послуги,пільги, компенсації

4 100,00 0,00

0,00 2,00

0 ефективності 0,00

0

кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів 

війни од.

Звітність сектору з координації 

субєктів, що надають соц. 

послуги,пільги, компенсації

2,00

УСЬОГО 28 200,00 0,00 28 200,00

1

2
Відшкодування витрат органвізаціям, півдприємцям, що надають ритуальні послуги на 

поховання учасників АТО/ООС та тих, які померли після демобілізації
20 000,00 0,00 20 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

51

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

8 200,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

4

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

1 0,00 8 200,00

Усього

1
Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих військовослужбовців, 

учасників бойових дій в АТО на 2018-2020 роки
20 000,00 0,00 20 000,00

Усього 20 000,00 0,00

4

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

0

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

Коцур С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
продукту

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

20 000,00

5

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(Назва місцевого фінансового органу)

11.02.2020


