
1 Створення умов для забезпечення захисту прав дітей , попередження бездоглядності та безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, попередження бездоглядності та безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання

2 Поліпшення організаційно правового забезпечення надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищених верст  населення.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності на 2016-2020 рр; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2019 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019р"№24/65-18 від 20.12.2018 року.; Нормативно правові акти: Укази і розпорядження 

президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, накази , 

розпорядження міського голови.

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 350,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження 815 від 27.12.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

100,000 динаміза забезпечення дітей сиріт житлом відс. дані відділу 100,00 0,00

6,80

0 якості 0,00

0 середні витрати на проведення 1-го заходу тис.грн. розрахунок 6,80 0,00

0,00

0 ефективності 0,00

0 кількість придбаних квартир шт. дані відділу 0,00 0,00

23,00

0 кількість проведених заходів шт. дані відділу 4,00 0,00 4,00

0 кількість дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківської опіки осіб дані відділу 23,00 0,00

0,00

0 витрати на фінансування програми тис.грн. рішення сесії 27,35 0,00

27.12.2019

(Дата погодження)

УСЬОГО

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

27,35

0 продукту

затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки

27,35 0,00 27,35

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього 27,35 0,00 27,35

(тис.грн)

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
 Створення умов для забезпечення захисту прав дітей , попередження бездоглядності та 

безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання
27,35 0,00 27,35

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

27,35 0,00 27,35

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


