
ЗАТВЕр( О
Наказ Мін^.срства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспорті з бюджетних програм"
Заставиівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2021_____________ № _18-р_____________________________

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

________ Заставнівська міська рада______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

'  04062140
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______ Міська рада_____ __
(найменування відповідального виконавця)

04062140
(код за ЄДРПОУ)

3 . 0113242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення______________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 102 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 102 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про 
соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про соціальний захист дітей війни», "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Рішення сесії Заставнівської міської ради від 27.03.2019 року № 317/14-2019 
"Про затвердження міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2019-2021 роки", рішення Заставнівської міської ради від 24.12.2020 року 
№63/5-2020 "Про міський бюджет на 2021 рік"________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання матеріальної підтримки особам, сімям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах та знаходяться в скрутному становищі

7. Мета бюджетної програми
Посилення соціального захисту особливо потребуючих громадян та членів їх сімей, ветеранів війни та праці, інвалідів; надання матеріальної підтримки особам, сім’ям з дітьми, дітям- 
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному 
матеріальному становищі або постраждали від пожежі, повені чи стихійного лиха та на поховання.______________ ________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

; Забезпечення надання одковазової матеріальної допомоги жителям громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Однооазова матеріальна допомога вразливим та незахищеним верствам населення 102 000,00 0,00 102 000,00

УСЬОГО 102 000,00 0,00 102 000,00

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 Міська Програма підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021- 
2023 роки

102 000,00 0,00 102 000,00

Усього 102 000,00 0,00 102 000,00

[ 1. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00
Оплата послуг (комісійна винагорода) банку грн. кошторис 2 000,00 0,00 2 000,00

продукту 0,00
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги од. розрахунково 45,00 0,00 45,00

ефективності 0,00
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги грн. розрахунково 2 222,22 0,00 2 222,22

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Заставнівської міської ради

т \ і*л •

\

/підпис) І

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник і ііінансавого відділу
(підпис)

Василь РАДИШ
(ініціали/ініціап, прізвище)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(ініціали/ініціап, прізвище)


