
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент праці та соціального захисту 

населення Ужгородської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
13 лютого 2019 року № 5 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0 8 0 0 0 0 0  

       (код) 

 

                Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 

                                                                                (найменування головного розпорядника) 

 

2. 0 8 1 0 0 0 0 

       (код) 

 

                Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 

                                                                                (найменування відповідального виконавця) 

 

3. 0 8 1 3 0 2 1  

       (код) 

1030 

(КФКВ 

К) 

 

    Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим        

категоріям громадян відповідно до законодавства 

                                                            (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18300,00 гривень, у тому числі загального фонду 18300,00 гривень та спеціального 

фонду 0,00 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про статус ветеранів війни, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів              

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012р. № 356 "Про 

встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання 

пільг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,  рішення XXX сесії міської ради VII скликання 

№1370 від 13.12.2018р. «Про бюджет міста на 2019рік» 

 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1. Реалізація  державної політики у сфері соціального захисту осіб,  визначених відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу   

України, щодо  надання  пільг на придбання  твердого  та рідкого  пічного  побутового  палива  і скрапленого газу 

 

7. Мета бюджетної програми  

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу.  

8. Завдання бюджетної програми 

 

 № з/п Завдання 

 1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства  

 

9. Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                             гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3  4   5 

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого 

палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян 

 18300,00 0,00 18300,00  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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відповідно до законодавства   

Усього 18300,00 Х  18300,00 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                                               гривень                                                                                                                                                                                    

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

- - - - - 

Усього Х Х Х 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця 

виміру 

Джерело інформації Загальний  

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Обсяг видатків на надання пільг на 

придбання твердого палива та скрапленого 

газу окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства 

 

 

Грн. 

 

 

Кошторис 

 

 

18300,00 

 

 

0,00 

 

 

18300,00 

2 Продукту      

  кількість отримувачів пільг з придбання 

твердого палива 

домогоспода

рств 

База даних, журнал 

реєстрації ДПСЗН 

 

9 

 

0 

 

9 

 кількість отримувачів пільг з придбання 

скрапленого газу 

домогоспода

рств 

База даних, журнал 

реєстрації ДПСЗН 

               2 0 2 

3 ефективності      

 середній розмір витрат на надання пільг на 

придбання твердого палива 

Грн./домогос

подарство 

Розрахунок  

1627,22 

 

0 

 

1627,22 

 середній розмір витрат на надання пільг на 

придбання скрапленого газу 

Грн./домогос

подарство 

Розрахунок 162,73 0 162,73 

4 якості      
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 питома вага відшкодованих пільгових 

послуг до нарахованих 

 

% 

 

Розрахунок 

 

100% 

 

0 

 

100% 

 

 

Директор департаменту праці  

та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради  

 

  

 

 ____________ 

(підпис) 

 

  

 

А. БІКСЕЙ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 

 

Директор департаменту фінансів 

та бюджетної політики 

 

 ____________ 

(підпис) 

 

 Л. ГАХ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Дата погодження  

М. П. 


