
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України; 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України про бюджет на 2017р; 

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; 

Положення "Про Миргородський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" 

Полтавська обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки;

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих, поранених та інвалідів, сімей зниклих безвісти.  

Реалізація  Комплексної програми  соціального захисту і соціального забезпечення населення на 2013-20120 роки ( Рішення обласної  ради від 23.11.2016р.№272) 

в напрямку забезпечення санаторно -курортним оздоровленням членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників АТО. Надання одноразових матеріальних 

допомог жителям району: - виплати допомоги на поховання ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії; - допомоги сім"ям, у яких діти перебувають у контакті з 

хворими на туберкульоз; - надання матеріальної підтримки колишнім в"язням фашистських таборів; - фінансова підтримка Миргородської районної організації 

ветеранів України.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 384,700 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 384,700 тис.гривень та спеціального фонду- 0

3 0313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000
Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

__від __03.04.2017__року__№__18______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 0300000
Миргородська районна державна адміністрація 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження     №69 від 03.04.2017 року

Миргородської районної державної адміністрації 

наказ

Фінансового управління Миргородської РДА



Комплексна програма соціального захисту соціально-

незахищених громадян Миргородського району на 2016-

2020 роки

313400 307,700 0,000 307,700

осіб
Соціальний паспорт члена сім'ї

12

313400 Затрат

313400

Забезпечення санаторно-курортним 

оздоровленням членів сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників АТО

ВСЬОГО 384,700 0,000 384,700

77,000

ВСЬОГО 384,700 0,00 384,700

2 313400

Забезпечення санаторно-курортним 

оздоровленням членів сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників АТО

77,000 0,000

3

 Надання одноразових матеріальних допомог 

жителям району: на поховання ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії; сім"ям, у яких 

діти перебувають у контакті з хворими на 

туберкульоз;  надання матеріальної підтримки 

колишнім в"язням фашистських таборів.

307,700

313400

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

77,000

Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів 

їх сімей, мешканців Миргородського району на 2017-2020 

роки

77,000 0,000

2 5

3

1090

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

1
0313400 - Інші видатки на соціальний 

захист населення  

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн)

384,700

разом

0,000 307,700

спеціальний фонд

(тис.грн)

313400

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

2

0313400 - Інші видатки на соціальний 

захист населення  
313400

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 61 4

КПКВК

313400
Кількість обстежених  членів сімей загиблих 

ветеранів війни

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

43

76541

5

0,000 384,70

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321



відсоток осіб,які одержують матеріальну 

допомогу до загальної  чисельності осіб, які 

потребують матеріальної підтримки
%

розрахункова величина

100,00

чисельність осіб, які потребують матеріальної 

допомоги
осіб

розпорядження РДА
190

313400 Якості

313400

Кількість членів сімей (їх законних 

представників)загиблих ветеранів війни, які 

планується оздоровити

осіб

Розрахунок

12

313400

Динаміка  кількості планового охоплення 

санаторно-курортним оздоровленням членів 

сімей загиблих ветеранів війни в порівнянні з 

минулим роком

відс.

Розрахунок

100

313400
Середні витрати на оздоровлення одного члена 

сім`ї загиблих ветеранів війни
тис.грн.

Розрахунок
6,417

313400
Середня вартість одного  дня санаторно-

курортного  оздоровлення
тис.грн.

Розрахунок
0,465

313400 Ефективності

чисельність осіб, які потребують матеріальної 

допомоги
осіб

розпорядження РДА
190

313400

Кількість членів сімей та їх законних 

представників (якщо статус члена сім`ї 

загиблого ветерана війни має дитина віком до 

18 років) загиблих ветеранів війни

осіб

Дані Управління соціального 

захисту
12

313400
Кількість загиблих ветеранів війни з числа 

учасників АТО
осіб

Дані Управління соціального 

захисту
8

313400 Продукту

313400

Планова кількість путівок необхідних для 

санаторно-курортного оздоровлення  членів  

(та законних представнтків) сімей загиблого
шт.

Розрахунок

12

0,00 0,00

542 3

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

0,00ВСЬОГО

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ Миргородської РДА Синяговська М.Б.

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).

Голова  Миргородської  РДА Коваленко Ю.М.

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

761 1312111098

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код

(тис.грн)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду


