
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
Управління праці та соціального захисту населення (найменування
головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації_______________
коштів місцевого бюджету)
від і і ті 7піа  №  №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної 
________________________________________ адміністрації_______________________________________

(найменування відповідального виконавця)

1070__________Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку_______________________
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань -5 400,00 гривень, у тому числі загального фонду -5 400,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень.

.0800000

(Код)

.0810000

(ісоді
.0813032



6.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629- 
VI1’, т Ь г т  Мін'Т’У від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами 
, адипиіі..сиіія.ми, Рішення Костянтинівськоїрайонної ради від 21.12.2018 року № УІ1/27-528 «Про районний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-Х1І зі змінами та доповненнями, Закон України «Про соціальний захист 
дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-ІУ зі змінами та доповненнями, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №797-ХІІ від 28.02.1991 р. зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 
26.04.2001 р. № 2402-3 зі змінами та доповненнями, Закон України від 24.03.1998 № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» зі змінами та доповненнями

1 |,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у 2019 році

7. Мета бю джетної програми: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у  2019 році

8. Завдання бю джетної програми:

N  з/п Завдання

1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

9 Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку

5 400,00 0,00 5 400,00

Усього 5 400,00 0,00 5 400,00

І



бюджетиої програми:

гривень
Найменування місцевої /  

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бю дж етної програми:

N  з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат грн. кошторис 5 4 0 0 ,0 0 0 5 4 0 0 ,0 0

пільги з оплати послуг зв'язку
2 продукту

кількість отримувачів пільг на оплату 
послуг зв'язку (користування телефоном) осіб ПЗ АСОПД соц.. 16 0 16

3 ефективності
середньомісячна вартість витрат на 
надання пільг з послуг зв'язку 
(користування телефоном)

грн. розрахунки 2 8 ,6 0 0 2 8 ,6 0

4 ЯКО СТІ

питома вага пільговиків, які отримали 
пільгові послуги ............ м & ї .....”

/ЧХ звіти 1 0 0 X 1 0 0

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження

І


