
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 розпорядження  №5 від  24.01.2019

Воскресенська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

 ПАСПОРТ
бюджетної програми селищного бюджету на 2019  рік

1 0100000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 0110000 Воскресенська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0113191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 26000.00 гривень,у тому числі загального фонду- 26000.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Мета бюджетної програми

7. Завдання бюджетної програми: 
№ з/п Завдання

1 2
1 Здійснення виплат одноразових матеріальних  допомог учасникам бойових дій

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

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

1 2 3 4 5 6

1
Здійснення виплат одноразових матеріальних допомог учасникам бойових дій

26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

УСЬОГО 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.серпня 2014  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Украіни 
від 15.11.2018 №908)

(КФКВК)1

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет  України на 2019 рік"; Наказ Міністерства фінансів України та 
Міністерства праці та соціальної політики України від 09.20.2010 року №75/39"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами від 08.10.2012р. № 1060/630);  Наказ МФУ від 26.08.2014  №836"Про деякі питання програмно-
цільового  методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення ХХІХ сесії селищної ради восьмого скликання від 22 грудня 2018 №37"Про селищний бюджет Воскресенської 
селищної ради на 2019рік".

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, допомога та підтримка окремих категорій населення, 
а також виконання заходів передбачених комплексною програмою  соціального захисту

у тому числі бюджет 
розвитку



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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 26,000.00 26,000.00

1 Одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам АТО грн. списки 12,000.00 0.00 12,000.00

2 грн. списки 8,000.00 0.00 8,000.00

3 грн. списки 6,000.00 0.00 6,000.00

Продукту 13.00 13.00

1 Одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам АТО чол. списки 6.00 0.00 6.00

2 чол. списки 4.00 0.00 4.00

3 чол. списки 3.00 0.00 3.00

Ефективності 6,000.00 6,000.00

1 Одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам АТО грн./чол.
розрахунок (12000/6)

2,000.00 0.00 2,000.00

2 грн./чол.
розрахунок (8000/4)

2,000.00 0.00 2,000.00

3 грн./чол.
розрахунок (6000/3)

2,000.00 0.00 2,000.00

Показники якості

1 Одноразова матеріальна допомога демобілізованим учасникам АТО %
звіт

100 0 100

2 %
звіт

100 0 100

3 %
звіт 100

0
100

Воскресенський селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

(підпис) (ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансів
(підпис) (ініціали і прізвище)

Одиниця 
виміру

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої 
Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги та 

визволення України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої 
Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги та 

визволення України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої 
Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги та 

визволення України від фашистських загарбників.
Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої 
Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги та 

визволення України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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