
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

_Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ 

         Фінансового управління Коломийської міської ради   
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 25.01.2019 N 05 а/г 2-0 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік 
 

1. 
0800000    

(КТПКВК МБ) 
 

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 
                      (найменування головного розпорядника) 

2. 
__0810000__ 

(КТПКВК МБ) 
 

 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради  
                       (найменування відповідального виконавця) 

3. 
__0813242____ 

(КТПКВК МБ) 

___1090____ 

(КФКВК) 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

                  (найменування бюджетної програми) 

 

4. 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  4448000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4448000,00 гривень та 

спеціального фонду – 0,00 гривень. 

 

5. 

Підстави для виконання бюджетної програми: :  Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-BP, Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та 

виконання бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. № 908), Наказ Міністерства фінансів України від 

20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та 

доповненнями), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» (Із 

змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1527 від 18.10.2018 року), рішення  Коломийської міської ради 



«Про міський бюджетна 2019 рік» від 13.12.2018 р. №3233-39/2018; рішення міської ради про затвердження «Програми  посилення 

соціального захисту населення 2019-2021 роки» від 22.11.2018р. №3190-39/2018, рішення міської ради «Про комплексну  Програму 

підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки» від 22.11.2018р. № 

3192-39/2018, рішення міської ради «Про затвердження Програми  забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки» від 22.11.2018р. 

№3209-39/2018; рішення міської ради «Про затвердження Програми  «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»» 13.12.2018р. №3230-39/2018; рішення 

Івано-Франківської  обласної ради від 21.12.2018р. № 1038-26/2018 «Про обласний бюджет на 2019 рік»,  

 

6. 
 

Мета бюджетної програми:  реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення. 

 

7. Завдання бюджетної програми: 

 

N з/п 
Завдання 

1 Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки 

2 Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки 

3 Забезпечення виконання рішень суду 

4 Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні 

5 Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА (обл.бюджет) 

6 
Додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

Сході України (обл.бюджет) 

  

  

 

 

 

8. 

 

 

Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

 

N з/п 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

у тому числі 

бюджет розвитку 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Посилення соціального захисту 

населення на 2019-2021 роки 
4000000,00 0 0 4000000,00 

2 

Підтримка та розвиток діяльності 

Коломийської організації Товариства 

Червоного Хреста України на 2019-

200000,00 0 0 200000,00 



2021 роки 

3 Забезпечення виконання рішень суду 20000,00   20000,00 

4 

Поховання померлих одиноких 

громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні 

70000,00 0 0 70000,00 

5 
Поліпшення соціального захисту 

ветеранів ОУН-УПА (обл.бюджет) 
80000,00 0 0 80000,00 

6 

Додаткова виплата бійцям – 

добровольцям, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході 

України(обл.бюджет) 

78000,00 0 0 78000,00 

Усього 4448000,00 0 0 4448000,00 

 

 

 

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 

Посилення соціального захисту населення на 2019-

2021 роки 
4000000,00 - 4000000,00 

Підтримка та розвиток діяльності Коломийської 

організації Товариства Червоного Хреста України на 

2019-2021 роки 

200000,00 - 200000,00 

Забезпечення виконання рішень суду 20000,00 - 20000,00 

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні 

70000,00 - 70000,00 

Усього 4290000,00  4290000,00 



 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

 

N 

з/п 
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Посилення 

соціального 

захисту населення 

на 2019-2021 роки 

     

 Продукту:      

 

-кількість осіб, які 

отримають 

одноразову, 

щомісячну, грошову  

допомогу, допомогу 

на поховання 

чол. 
розпорядження міського 

голови, рішення МВК 
1310 - 1310 

 

- Кількість осіб, які 

отримають 

відшкодування пільг 

 

чол. рішення міської ради  46 - 46 

 Ефективності:      

 
-середній розмір 

допомог на одну 

особу 

грн. розрахунок 2824 - 2824 

 
-середні розмір пільги 

на одну особу 
грн. розрахунок 543 - 543 

 Якості:      

 

-відсоток 

запланованої  суми 

виплат одноразових 

грошових, 

щомісячних допомог, 

допомог на поховання 

% розрахунок 126 - 126 

 -відсоток % розрахунок 100 - 100 



запланованої суми  на 

надання пільг 

2 

Підтримка та 

розвиток 

діяльності 

Коломийської 

організації 

Товариства 

Червоного Хреста 

України на 2019-

2021 роки 

     

 Продукту:      

 
-кількість підопічних 

Червоного Хреста 
чол. розрахунок 40 - 40 

 Ефективності:    -  

 
-середній розмір 

витрат на одну особу 
грн. розрахунок 5000 - 5000 

 Якості:      

 
-відсоток 

забезпеченості  

підопічних 

% розрахунок 100 - 100 

3 

Забезпечення 

виконання рішень 

суду 

     

 Продукту:      

 
-кількість рішень суду 

(планується) 
од. позовні заяви 10 - 10 

 Ефективності:      

 
-середній розмір 

витрат на виконання 

рішень суду 
грн. розрахунок 2000 - 2000 

 Якості:      

 

-відсоток 

запланованої суми на 

виконання рішень 

суду 

% розрахунок 100 - 100 

4 Поховання      



померлих одиноких 

громадян, осіб без 

певного місця 

проживання, 

громадян, від 

поховання яких 

відмовилися рідні 

 Продукту:      

 -кількість  чол. особові справи 11  11 

 Ефективності:      

 

-середній розмір 

виплати на поховання 

(на одну особу) 

грн. 

Програма  «Поховання 
померлих одиноких 

громадян, без певного 
місця проживання, 

громадян, від поховання 
яких відмовилися рідні, 
невпізнанних трупів на 

2018-2020 роки» 

6363 - 6363 

 Якості:      

 

-відсоток 

запланованої  суми 

для додаткової 

виплати на поховання  

% розрахунок 
100 

 
- 

100 
 

5 

Поліпшення 

соціального 

захисту ветеранів 

ОУН-УПА 

     

 Продукту:      

 

-кількість ветеранів 

ОУН-УПА, яким 

проводиться  

щомісячна додаткова 

виплата  

чол. особові справи 13 - 13 

 Ефективності:      

 

-середній розмір 

щомісячної додаткової 

виплати ветеранам 

ОУН-УПА  (на одну 

грн. 

рішення «Про обласний 
бюджет на 2019 рік» 
№1038-26/2018 від 

21.12.2018р. 

500 - 500 



особу) 

 Якості:      

 

-відсоток 

запланованої  суми 

для додаткової 

виплати ветеранам 

ОУН-УПА  

% розрахунок 100 - 100 

6 

Додаткова виплата 

бійцям – 

добровольцям, які 

брали участь у 

захисті 

територіальної 

цілісності та 

державного 

суверенітету на 

Сході України. 

     

 Продукту:      

 

 

-кількість бійців – 

добровольців, які 

брали участь у захисті 

територіальної 

цілісності та 

державного 

суверенітету на Сході 

України,, яким 

проводиться 

щомісячна додаткова 

виплата 

чол. особові справи 13 - 13 

 
Ефективності: 

     

 

-середній розмір 

додаткової виплати 

бійцям-добровольцям 

(на одну особу) 
грн. 

рішення «Про обласний 
бюджет на 2019 рік» 
№1038-26/2018 від 

21.12.2018р. 

500 - 500 

 Якості:      

 
-відсоток 

запланованої  суми 
% розрахунок 100 - 100 



для додаткової 

виплати бійцям-

добровольцям  

 

 

 

 

Керівник установи 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

 

 

  

__________ 

(підпис) 

  

______Л.В Яремчук_________ 

(ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО:    

Керівник фінансового 

органу 

__________ 

(підпис) 

_____Г.Д Бакай___________ 

(ініціали та прізвище) 
 

 

 
 


