
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
Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(код) (найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 811,62 тис.гривень, у тому числі загального фонду 711,62 тис.гривень та

спеціального фонду- 100,00 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України 
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08. 2014р.№836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017р.№793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 
Рішення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області від 25.12.2018 р.№367-14/2018"Про селищний бюджет об'єднаної територіальної громади" 
Рішення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області від 06.03.2019 р.№427-16/2019"Про зміни до селищного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення Брошнів-Осадської ОТГ (допомога малозабезпеченим сімям),житлом дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування,допомога пільгових сімей населення  

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 2

1 Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення Брошнів-Осадської ОТГ (допомога малозабезпеченим сімям)
2 Забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3 Підтримка сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період 21.11.2013 по 21.02.2014 роки(допомога воїнам АТО)
4 Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів зору

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення Брошнів-Осадської ОТГ (допомога

малозабезпеченим сімям) 303,62 0,00 303,62

2 Забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 0,00 100,00 100,00

3 Підтримка сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період 21.11.2013 по
21.02.2014 роки(допомога воїнам АТО) 343,00 0,00 343,00

4 Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів зору 65,00 0,00 65,00
Усього 711,62 100,00 811,62

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

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

1 2 3 4 5
1 "Програма соціального захисту окремих категорій населення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020 роки 303,62 100,00 403,62

2
Програма підтримки сімей загиблим (постраждалих)під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та
членів добровольчих загонів, які брали участь в АТО в східних областях України на 2018-2020 роки

343,00 0,00 343,00

3 Програма соціальної підтримки та реабілітації  зору на 2018-2020 роки 65,00 0,00 65,00
Усього: 711,62 100,00 811,62

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

2 витрати на малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомогатис.грн. кошторис 303,62 100,00 403,62

3 витрати на допомогу воїнам АТО тис.грн. кошторис 343,00 0,00 343,00
4 витрати на допомогу інвалідам зору тис.грн. кошторис 65,00 0,00 65,00
5 Продукту
6 кількість малозабезпечених сімей одн. звітність 200,00 0,00 200,00
7 кількість дітей-сиріт яким буде придбано житло  одн. звітність 0,00 1,00 1,00
8 кількість воїнів АТО одн. звітність 40,00 0,00 40,00
9 кількість інвалідів зору одн. звітність 15,00 0,00 15,00
10 Ефективності
11 середній розмір одноразової грошової допомоги тис. грн розрахунок 1,50 0,00 1,50
12 середні витрати на придбання житла дітям-сиротам тис. грн розрахунок 0,00 100,00 100,00
13 середній розмір  грошової допомоги воїнам АТО тис. грн розрахунок 8,60 0,00 8,60
14 середній розмір грошової допомоги інвалідам зору тис. грн розрахунок 4,30 0,00 4,30
15 Якості 0,00
16 відсоток отриманої одноразової допомоги % розрахунок 100,00 0,00 100,00
17 відсоток витрати на придбання житла дітям-сиротам % розрахунок 0,00 100,00 100,00
18 відсоток отриманої  грошової допомоги воїнами АТО % розрахунок 100,00 0,00 100,00
19 відсоток отриманої грошової допомоги інвалідами зору % розрахунок 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Іванів Н.І.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер Лисиця Д.С.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


