
 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

__________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

наказ 

__________________________________________________ 

(найменування місцевого фінансового органу) 

_________________ № ______ 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0110000                                 Вижницька районна рада 

   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника) 

2. 0110000                                Вижницька районна рада 

   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця) 

3. 0113242                           0130        Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 

   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 176000 гривень, у тому числі загального фонду –176000 гривень та спеціального фонду 

– 0 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України « Про 

державний бюджет України на 2019 рік» Закон України» Про місцеве самоврядування»,  Наказу Міністерства фінансів 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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України № 1147 «Про затвердження типового переліку  бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,  Наказ міністерства фінансів №  836 від 26.08.2014 року «Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення № 154-26/18 

ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 20.12.2018 року. 

 6. Мета бюджетної програми: Посилення  адресної соціальної підтримки малозабезпечених верст населення. 

7. Завдання бюджетної програми: 
 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення посилення адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 

 (грн) 
 

№ з/п Напрями використання бюджетних 

коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 На забезпечення  інших виплат 

населенню 

171000   171000 

2 Поштові витрати  5000   5000 

 Усього 176000   176000 
 

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

 (грн) 
 

Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 
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Районна програма розвитку місцевого самоврядування 

Винницького району 

176000  176000 

Усього  176000    176000 

10. Результативні показники бюджетної програми:  
 

 

№ 

з/п 

Показник Одиниця виміру 
Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат         

  К-сть депутатів Од.  Обрання на 

виборах  

34   34 

2 продукту         

   К-сть звернень по 

допомогу 

Од.  розпорядження  110   110 

3 ефективності         

  Мат. допомога на 1 

людину 

 Грн.. розрахунок  1500   1500 

4 якості         

   Рівень зростання 

кількості звернень 

 % розрахунок  113   113 

 

 

Голова районної ради   __________ 

(підпис) 

М.І.Андрюк 

(ініціали та прізвище) 

  

ПОГОДЖЕНО:       

Начальник фінансового управління __________ 

(підпис) 

Л.І.Кириляк 

(ініціали та прізвище) 
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