
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 2  НІ! і 21) М №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2.

.0800000

(Код)

.0810000

(Код)

.0813021 1030

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)

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК) 3 V V >

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань -219 500,00 гривень, у тому числі загального фонду -219 500,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629- 
VIII, Наказ МінФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами та доповненнями, Рішення Костянтинівської районної ради від 21.12.2018 року № УП/27-528 «Про районний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України «Про соціальний захист дітей 
війни» від 18.11.2004 р. № 2195-ІУ 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, 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 
від 05.09.2017 № 2145-УІІІ «Про освіту» зі змінами та доповненнями, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основизаконодавства України про охорону 
здоров'я» зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-3 зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

7. Мета бюджетної програми

І Іадання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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 на придбання 
твердого палива та скрапленого 
газу окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

219 500,00 0,00 219 500,00

Інші виплати населенню 216 000,00 0 216 000,00
Оплата послуг (поштовий збір) 3 500,00 0 3 500,00

Усього 219 500,00 0,00 219 500,00



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

гривень
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

виплати населенню пільг на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу

грн. кошторис 216 000,00 0 216 000,00

поштовий збір грн. кошторис 3 500,00 0 3 500,00
Усього грн. X 219 500,00 0,00 219 500,00

2 продукту
кількість отримувачів пільг 
(включаючи членів сім'ї) на тверде 
паливо

осіб єдин.держ.автом. реєстр 118 0 118

кількість отримувачів пільг 
(включаючи членів сім'ї) на 
скраплений газ

осіб єдин.держ.автом. реєстр 10 0 10

3 ефективності



середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого 
палива окремим категоріям 
громадян грн. згідно розрахунку 1 818,12 0 1 818,12

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу окремим категоріям громадян

грн. згідно розрахунку 181,82 • 0 181,82

4 якості
питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих X

--------------____________
100 0 100

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження / 2 /]ЮТ 2019

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Дудкіна Л.Л.
(ініціали та прізвище)

І


