
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

 № 06-03 від 18.01.2018 

наказ 

Міське фінансове управління 

 (найменування місцевого фінансового органу) 

18.01.2018 №  7  

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018  рік  

 

 

1.  0800000      Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради    

         (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)  

2. 0810000       Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради                                                  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця) 

3. 0813032            Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку  

(КПКВК МБ)    (КФКВК)
1
    (найменування бюджетної програми)  

 



 

 

2 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 198000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 

198000,00 гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми   

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Рішення сесії про міський бюджет  № 30-47/VII від 20.12.2017 року. Конституція України за №254/96-ВР від 

28.06.96., Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010., Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» за №836 від 

26.08.14., Наказ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження «Типовий наказ №1147 від 01.10.2010 рік Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами. Укази і розпорядження Президента України, Постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної 

виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України. 

6. Мета бюджетної програми  

Забезпечення виплати на надання пільг з послуг зв’язку 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(грн)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми
 2
 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
0813032 1070 Проведення розрахунків з підприємством ПАТ 

«Укртелеком» Черкаська філія  за послуги зв'язку 

589600,00 0,00 589600,00 

       

   …    

   Усього 589600,00 0,00 589600,00 
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9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

( грн)  

Назва регіональної цільової програми 

та підпрограми 

 

КПКВК Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Регіональна цільова програма 1     

Надання пільг з оплати послуг зв'язку 

та інших передбачених 

законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків, зубопротезування, 

забезпечення продуктами харчування, 

оплату електроенергії, природного і 

скрапленого газу, на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот) та 

компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

 589600,00 0,00 589600,00 

     

Підпрограма 1     

Надання пільг окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку 

0813032 589600,00 0,00 589600,00 

…     

Усього     
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
№ 

з/п 
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

  Підпрограма    

 0813032 

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з 

послуг зв'язку 

   

  Завдання    

  Забезпечення надання 

пільг з послуг зв’язку 

   

1  затрат    

  витрати на надання пільг з 

послуг зв'язку 

грн довідка 589600,00 

2  продукту    

  чисельність отримувачів пільг 

з оплати послуг зв’язку 

(користування телефоном) 

Осіб. довідка 710 

  чисельність отримувачів пільг 

з оплати послуг зв’язку 

(встановлення телефонів) 

Осіб довідка 10 

3  ефективності    

  Середньомісячна вартість 

пільги з послуг зв’язку 

(користування телефоном) 

Грн.   

23,00 

4  якості  х  

 
 

питома вага відшкодованих 

пільг з послуг зв’язку до 

нарахованих відс 

 100 
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
 

(грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду
 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Підпрограма 1            

 Інвестиційний проект 1            

 Надходження із 

бюджету 

           

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 
х   х   х    

 …            

 Інвестиційний проект 2            

 …            

 Усього            
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