
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 9 0 8 ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження від 29.01.2019р № 11 

Власівська селищна рада 
( н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а к о ш т і в м і с ц е в о г о б ю д ж е т у ) 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0100000 Власівська селищна рада 
(КТПКВК МБ) 

2. 0110000 

(КТПКВК МБ) 

3. 0113242 

(КТПКВК МБ) 

(найменування головного розпорядника) 

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 

(найменування відповідального виконавця) 

1050 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

(КФКВК) 

327 800,00 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду - 327 800,00 гривень та 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

спеціального фонду - 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Порядок надання щомісячної грошової допомоги на харчування дітей, 
батьки яких є учасники АТО, ООС, УБД, поранені, загиблі(померлі) учасники АТО, ООС, які зареєстровані в смт Власівка" затвержене рішенням виконкому №5 від 10.01.2019р., 

Порядок надання щомісячної грошової допомоги на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг учасникам АТО,ООС, УБД, сім"ям поранених(загиблих) 
військовослужбовців, які зареєстровані в смт Власівка" затверджене рішенням виконкому №4 від 10.01.2019р, "Положення про присвоєння звання Почесний громадянин селища 
Власівка" затверджене рішенням сесії № 174 від 09.09.2016р, рішення Власівської селищної ради №562 від 18.12.2018р "Про селищний бюджет на 2019 рік" 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення на території селища Власівка реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення 



7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

і 

1 Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО, УБД, ООС , сім"ям поранених (загиблих) військовослужбовців, які зареєстровані в смт Власівка 

2 Вшанування Почесних громадян селища 

3 Надання грошової допомоги незахищеним верствам населення селища 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку 
Усього 

і 2 3 4 5 б 

1 
Надання щомісячної грошової допомоги на харчування дітей, батьки яких 
учасники АТО, УБД, ООС , поранені, загиблі (померлі) військослужбовці 

194 400,00 0,00 0,00 194 400,00 

2 
Надання щомісячної грошової допомоги на часткове відшкодування 
вартості житлово-комунальних послуг учасникам АТО, УБД, ООС , сім"ям 
поранених (загиблих) військовослужбовців 

87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 

3 
Надання грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань 
Почесним громадянам селища 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

4 Надання грошової допомоги незахищеним верствам населення селища 43 400,00 0,00 0,00 43 400,00 

УСЬОГО 327 800,00 0,00 0,00 327 800,00 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
ІШО 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 

Селищна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО і 
ООС та членів їх сімей, сімей поранених (загиблих) військослужбовців і 
вшанування пам"яті загиблих на 2019-2020 роки 

281400,00 281400,00 

Усього 281 400,00 0,00 281 400,00 



10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показник Одиниця 
ВИМІОУ 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
і 2 3 4 5 б 7 

1. Показник затрат 

Видатки на надання щомісячної грошової допомоги на 
харчування дітей, батьки яких учасники АТО, УБД, ООС 
, поранені, загиблі (померлі) військослужбовці 

грн кошторис 194 400,00 194 400,00 

Видатки на надання щомісячної грошової допомоги на 
часткове відшкодування вартості житлово-комунальних 
послуг учасникам АТО, УБД, ООС , сім"ям поранених 
(загиблих) військовослужбовців 

грн кошторис 87 000,00 87 000,00 

Видатки на надання матеріальної допомоги на соціально-
побутові цілі Почесним громадяна селища грн кошторис 3 000,00 3 000,00 

Видатки на матеріальну допомогу незахищеним 
верствам населення грн кошторис 43 400,00 43 400,00 

2. Показник продукту 

Кількість дітей учасників АТО осіб Розрахунок до кошторису 54 

Кількість отримувачів відшкодувань комунальних послуг осіб Розрахунок до кошторису 71 

Кількість Почесних громадян селища осіб Розрахунок до кошторису 3 

Кількість звернень громадян за допомогою в 2018 році осіб Розрахунок до кошторису 54 

3. Показник ефективності 

Середній розмір щомісячної грошової допомоги на 
харчування дітей грн 

Селищна комплексна 
програма соціальної 

підтримки учасників АТО і 
ООС та членів їх сімей, сімей 

поранених (загиблих) 
військослужбовців і 

вшанування пам"яті загиблих 
на 2019-2020 роки 

300,00 

Середній розмір щомісячної грошової допомоги на 
відшкодування вартості житлово-комунальних послуг грн 

Селищна комплексна 
програма соціальної 

підтримки учасників АТО і 
ООС та членів їх сімей, сімей 

поранених (загиблих) 
військослужбовців і 

вшанування пам"яті загиблих 
на 2019-2020 роки 

100,00 

Середній'розмір допомоги Почесним громадянам 
• 

грн Обсяг видатків/ кількість 
Почесних громадян 1 000,00 

Передній розмір допомоги*малозабезпеченим 

в і 

грн 
Обсяг видатків/ кількість 
з в е р н е ш ^ ' 807,70 

Селищний ГОЛОВІ V Ч !̂£<<65 А.Г. Бабаченко 


