
                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

 

__Фінансове управління Коломийської міської ради____ 

 (найменування місцевого фінансового органу) 

 наказ  від 02.02.2018р.__ № 06 а/г/6-о___  

                                                                                                                                 ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік  

 

1. __0800000__________ ___Департамент соціальної політики Коломийської міської ради____ 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. __0810000__________ __ Департамент соціальної політики  Коломийської міської ради ___ 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. __0813242______          1090             _____Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення____ 
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)

1
                     (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __3060500__ гривень, у тому числі загального фонду _ 3060500 гривень та 

спеціального фонду – ___-__  гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми __ 

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями), Закон України «Про місцеве 

самоврядування» від 21.05.1997  № 280/97-ВР (зі змінами та доповненням), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі 

питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04 2017р. 

№472 , рішення міської ради про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки від 

16.11.2017р. №2049-26/2017, рішення міської ради про затвердження комплексної Програми підтримки та розвитку діяльності Коломийської 

організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки від 22.11.2016р. № 974-14/2016, рішення Івано-Франківської  обласної ради від 

23.12.2016р. № 402-12/2016 про затвердження обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-

2021 роки, рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 р №738-19/2017, рішення міської ради « Про міський бюджет на 2018 рік» від 

21.12.2018 року №2191 – 28/2017  

6. Мета бюджетної програми __Забезпечення соціального захисту окремих  категорій громадян міста, забезпечення підвищення 

якості та ефективності медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я підопічних Червоного Хреста, забезпечення 

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів для реалізації статутних потреб. 

 

 



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

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 - - - 

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 0813242 1090 Завдання 1    

   -посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2017-2019 

роки 

2837500 - 2837500 

   Завдання 2    

   - підтримка та розвиток діяльності 

Коломийської організації Товариства 

Червоного Хреста України на 2017-

2021 роки 

100000 - 100000 

   Завдання 3    

   -поліпшення соціального захисту 

ветеранів ОУН-УПА 
84000 - 84000 

   Завдання 4    

   -додаткова виплата бійцям – 

добровольцям, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході 

України. 

39000 - 39000 

   Усього: 3060500 - 3060500 

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 - - - - 

Підпрограма 1 - - - - 

Підпрограма 2 - - - - 



Усього - - - - 

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 

1 0813242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

  Посилення соціального 

захисту населення м. 

Коломиї на 2017-2019 роки 

   

  Затрат:    

  -обсяг видатків на  надання 

щомісячної,  одноразової  

грошової допомоги, допомоги 

на поховання   

грн. 
розпорядження міського голови, 

рішення МВК 
2588500 

  -обсяг видатків на  оплату 

послуг пасажирських 

перевезень, пов’язаних з 

можливістю відвідин заходів, 

які організовуються для 

учасників АТО, членів їх 

сімей 

грн. 

Програма «Посилення соціального 

захисту населення м. Коломиї на 

2017-2019 роки» 

199000 

  -обсяг видатків на здійснення 

заходів, передбачених 

статутом громадських 

організацій  інвалідів та 

ветеранів для реалізації 

статутних потреб   

грн. 

Програма «Посилення соціального 

захисту населення м. Коломиї на 

2017-2019 роки» 

50000 

  Продукту:    

  -кількість осіб, які отримають 

одноразову, щомісячну, 

грошову  допомогу, допомогу 

на поховання 

чол. 
розпорядження міського голови, 

рішення МВК 
1035 

  -кількість транспортних 

послуг пасажирських 

перевезень для учасників 

АТО, членів їх сімей 

чол. кошторис витрат 4 

  -кількість громадських 

організацій інвалідів і 

ветеранів 

од. мережа 5 

  Ефективності:    

  -середній розмір допомог на грн. розрахунок 2501 



одну особу 

  -середні витрати на надання 

транспортних послуг 

пасажирських перевезень для 

учасників АТО, членів їх 

сімей 

грн. кошторис витрат 49750 

  -середні витрати на одну 

громадську організацію  
грн. розрахунок 10000 

  Якості:    

  -відсоток запланованої  суми 

виплат одноразових 

грошових, щомісячних 

допомог, допомог на 

поховання  

% розрахунок 100 

  -відсоток запланованої суми  

на надання транспортних 

послуг пасажирських 

перевень для учасників АТО, 

членів їх сімей 

% розрахунок 100 

  -відсоток запланованої суми 

фінансування громадським 

організаціям ветеранів та 

інвалідів для реалізації 

статутних потреб 

% розрахунок 100 

 

 

Підтримка та розвиток 

діяльності Коломийської 

організації Товариства 

Червоного Хреста України 

на 2017-2021 роки 

   

  Затрат:    

 

 

-обсяг видатків на  

забезпечення медико-

соціальної допомоги 

,збереження та зміцнення 

здоров’я підопічних 

грн. 

комплексна програма «Підтримка 

та розвиток діяльності 

Коломийської організації 

Товариства Червоного Хреста» 

України на 2017-2021 роки 

100000 

  Продукту:    

 
 

-кількість підопічних 

Червоного Хреста 
чол. розрахунок 16 

  Ефективності:    

 
 

-середній розмір витрат на 

одну особу 
грн. розрахунок 6250 

  Якості:    



 
 

-відсоток забезпеченості  

підопічних 
% розрахунок 100 

 

 
Поліпшення соціального 

захисту ветеранів 

ОУН_УПА 

   

  Затрат:    

 

 

-обсяг видатків на  надання  

щомісячної додаткової 

виплати ветеранам ОУН-УПА   

грн. 

рішення «Про обласний бюджет на 

2018 рік» №738-19/2017 від 

22.12.2017р. 

84000 

  Продукту:    

 

 

-кількість ветеранів ОУН-

УПА, яким проводиться  

щомісячна додаткова виплата  

чол. особові справи 14 

  Ефективності:    

 

 

-середній розмір щомісячної 

додаткової виплати ветеранам 

ОУН-УПА  (на одну особу) 

грн. 

рішення «Про обласний бюджет на 

2018 рік» №738-19/2017 від 

22.12.2017р.,рішення про 

затвердження обласної 

комплексної програми соціального 

захисту населення Івано-

Франківської області на 2017-2021 

роки №402-12/2016 від 23.12.2016 

500 

  Якості:    

 

 

-відсоток запланованої  суми 

для додаткової виплати 

ветеранам ОУН-УПА  

% розрахунок 100 

 

 

Додаткова виплата бійцям – 

добровольцям, які брали 

участь у захисті 

територіальної цілісності та 

державного суверенітету на 

Сході України. 

   

  Затрат:    

 

 

- обсяг видатків на  додаткову 

виплату бійцям – 

добровольцям, які брали 

участь у захисті територіальної 

цілісності та державного 

суверенітету на Сході України  

грн. 

рішення «Про обласний бюджет на 

2018 рік» №738-19/2017 від 

22.12.2017р. 

39000 

  Продукту:    

 

 

-кількість бійців – 

добровольців, які брали 

участь у захисті 

чол. особові справи 7 



територіальної цілісності та 

державного суверенітету на 

Сході України,, яким 

проводиться щомісячна 

додаткова виплата 

  Ефективності:    

 

 

-середній розмір додаткової 

виплати бійцям-добровольцям 

(на одну особу) 

грн. 

рішення «Про обласний бюджет на 

2018 рік» №738-19/2017 від 

22.12.2017р. 

500 

  Якості:    

 

 

-відсоток запланованої  суми 

для додаткової виплати 

бійцям-добровольцям  

% розрахунок 100 

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 - - - - - - - - - - - 

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

 

Директор департаменту__                                                        __________           _______Л. В. Яремчук_______________ 
                                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Керівник фінансового органу                                                  __________           _______Г. Д. Бакай_________________  
                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)             


