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8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07.08.2019 року № 336)

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження селищного голови Гостомельської 

селищної ради №02/01 від  03.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000 Гостомельська селищна рада 04360617    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

010000 Гостомельська селищна рада 04360617    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0113242  3242 1090    

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду -  1 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Бюджетний кодекс України

рішення Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 року(ІІ засідання) "Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики

Мета бюджетної програми

Розроблення заходів спрямованих на забезпечення соціального захисту соціально-незихищеним верствам населення. Допомога соціальної підтримки сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих 

військовослужбовців та учасників АТО.

№ з/п Завдання



10. гривень

11.

Одиниця 

виміру
3

грн.

осіб

грн.

М.П.

1

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

1 2 3 4 6

1 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000 000 1 000 000

Усього 1 000 000 1 000 000

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

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

1 2 3 4 5

1 Соціальний захист окремих категорій населення селища Гостомель на 2018-2019 роки 800 000 800 000

2
Селищна комплексна програма соціальної підтримки сімей учасників АТО, сімей померлих, загиблих військовослужбовців та учасників 

АТО і вшанування памяті загиблих на 2018-2019 роки
200 000 200 000

Усього 1 000 000 1 000 000

Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 4 5 6 7

1 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1 затрат

обсяг видатків Облікові дані установ 1 000 000 1 000 000

2 продукту

кількість одержаних матеріальної  допомоги Облікові дані установ 200 200

3 ефективності

середній розмір матераільної допомоги Розрахунок 5 000 5 000

Гостомельський селищний голова Ю.І. Прилипко

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності А.В. Закревська

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Гостомель3 20.02.2020 08:25:43

Паспорт бюджетної програми 000000542 від 24.12.2019 15:11:05


