
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.05.2021 р. № 102

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0100000 Слобожанська селищна рада 04397508

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

2. 0110000 Слобожанська селищна рада 04397508

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113032 3032   1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 20552000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами) Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; 
Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);, 
рішення 2 сесії селищної ради від 22.12.2020 року № 56-VIII, рішення 6 сесії селищної ради від 11.02.2021 року № 170-VIII, рішення 11 сесії селищної ради від 20.05.2021 року № 350-VIII

№
з/п



7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку 60,000 0 60,000

Усього 60,000 0 60,000

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 5

1 60,000 0 60,000

Усього 60,000 0 60,000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

сума затрат грн. кошторис 60,000.00 0.00 60,000.00

2 продукту

осіб звіт 290.00 0.00 290.00

3 ефективності

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку грн. розрахунок 206.90 0.00 206.90

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо

№
з/п

Проведення розрахунків з підприємствами надавачами послуг звязку окремим категоріям громадян

№
з/п

№
з/п

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 
рік

№
з/п

Джерело
інформації

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування 
телефоном)



1 2 3 4 5 6 7

(користування телефоном)

4 якості

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

Заступник селищного голови Олена ТИМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління Наталія БАРДАКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.05.2021 р.

М.П.


	Паспорт бюджетної програми 0113

