
1.

2.

3.

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

39560155
(код за ЄДРПОУ)

0810000

(код бюджету)

09206100000

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)(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)

0813035 3035 1070

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" , Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" ,  Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та  інших громадян похилого віку в Україні" ,  Закон України "Про жертви нацистських 

переслідувань" , Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"   Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.05.1993 р. № 354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування зі змінами" ; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256 "Про 

затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів та здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 

державного бюджету" (зі змінами), рішення сесії від 23.12.2019 р№21/85-19 "Про бюджет м.Бурштин на 2020 рік"

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

6 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради 39560155

0,00

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг  проїзду на залізничному транспорті

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-



М.П.

30,000
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 

залізничним транспортом
грн. 30,00 0,00

200,00

2 ефективності 0,00

0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним 

транспортом

Усього 6 000,00 0,00 6 000,00

1

УСЬОГО 6 000,00 0,00 6 000,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00

6 7

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

4 5

1

1

Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 0,00 6 000,00

3

Усього

1 Програма соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки 6 000,00 0,00 6 000,00

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

ПОГОДЖЕНО:

1 542

1

Начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської 

м/р

Коцур С.Б.

осіб 200,00 0,00

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
продукту

53

Начальник фінансового відділу Бурштиської м/р

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

6 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

№ з/п Завдання

№ з/п

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(Назва місцевого фінансового органу)

30.01.2020

(підпис)

Петровська О.І.


