бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

№

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0100000

Бабинецька селищна рада
(найменування головного розпорядника)

(К Т ІІК В К МБ)
2.

0110000

Бабинецька селищна рада

(К Т ІІК В К МБ)
3

(найменування відповідального виконавця)

0113242

1090

(К Т ІІК В К МБ)

(К Ф К В К )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
0,00

гривень, у тому числі загального фонду -

100 000,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про поховання та похоронну справу", Наказ М Ф У від
02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ М Ф У від 28.04.20І7р "472
"П ро внесення змін до Наказу М Ф У від 26.08.2014р №836", Наказ міністерства соціальної політики України від 17.05.2017р №634/30502 "Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм і результативних показників іх виконаинядля місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення” , Наказ М Ф У від 20.09.2017р №793 "Про
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ М Ф У від 29.12.2017р №1181 "Про внесення змін до наказу М Ф У від 20.09.2017
№ 793".Наказ М Ф У від 31.07.20І8р №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Закон України « Про
службу в органах місцевого самоврядування в У країні»,,Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення сесії від 13.12.2017 року №11-29-7 ""П р о бюджет
Бабинецької селищної ради на 2019 рік"","Реглам ент Бабинецької селищної ради__________________________________________________________________________________________ ________________

6. Мета бюджетної програми:

Проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Надання допомоги соціально - незахищеним категоріям населення та
покращення медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування,організаційно - правового та інформаційного забезпечення
малозабезпечених громадян селища та села у 2018-2020 роках. Запровадження у селищі чіткої і прозорої системи відзначення та заохочення обдарованої
учнівської молоді і стимулювання талановитих дітей, самореалізаціїїх в сучасному суспільстві, активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських
фестивалях, конкурсах, змаганнях; примноження інтелектуального потенціалу селища.
_______________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завд ання

Інші захили у сфері соціального іахис і у і соціального забезпечення

В. Напрями використання бюджет них коштів:

у тому числі бюджет

№ з/11

1Іапрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

І

2

Л

4

5

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

100 000,00

0.00

0.00

6
100 000,00

УС ЬО ГО

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Спеціальний фонд

Усього

розвитку

. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(фн)
Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Проірама " Турбота на 2018-2020 роки"

100 000,00

0,00

100 000,00

Усьо го

100 000,00

0,00

100 000,00

). Результативні показники бюджетної програм

№ з/п
1

Одиниця

1Іо к а з н и к

виміру
3

2

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

З а тр а т

Усього
7
0,00

Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим

1Ірограма "Турбота на 2018-2020

категоріям населення на лікування та в звязку з винекнєнням

роки". Положення "Про Про

складних життєвих обставин

порядок надання одноразової
гри.

матеріальної допомоги

20 000,00

0,00

20 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

іромадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та
Надання одноразової допомоги особам, які приймали участь в А

ГО,

І Ірограма "Турбота на 2018-2020

та членам їх сімей на лікування . в звязку з винекненням складних

роки". Положення "Про Про

життєвих обставин

порядок надання одноразової
грн.

матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та
ІНШИМ к'ятртпіям ІТІПМЯПЯН«
1Ірограма "Турбота на 2018-2020

Виплата матеріальної допомоги сім"ям загиблих воїнів А ГО

роки". Положення "Про Про
порядок надання одноразової
грн

матеріальної допомоги
іромадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та
;

:мі;"

Н

Ж

1Іадання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим

1Ірограма "Турбота на 2018-2020
роки". Положення "Про Про

категоріям населення на поховання рідних

порядок надання одноразової
гри.

1Іадання одноразової допомоги особам, які постраждали внаслідок
стихійних лих, пожежі

матер іал ьної до11омоги
громадянам.які опинилися в
складних життєвих обставинах, та

5 000,00

0,00

5 000,00

3 000,00

0.00

3 000.00

9 000,00

0,00

9 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

Програма "Турбота на 2018-2020
роки". Положення "Про Про
порядок надання одноразової
гри.

матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та

Надання одноразової допомоги особам похилого віку до ювілейних

Програма "Турбота на 2018-2020

дат ( 80 років і старше)

роки". Положення "Про Про
порядок надання одноразової
гри.

матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та

Надання одноразової допомог и батькам, діти яких приймають участь

Програма "Турбота на 2018-2020

у Всеукраїнських олімпіадах, учнівських турнірах, конкурсах,
фестивалях та займають призові місця

роки". Положення "Про Про
порядок надання одноразової
матеріальної допомоги
громадянам.які опинилися в
гри.

складних життєвих обставинах, та
іншим категоріям
громадян».«Програма підтримки та
розвитку учнівської молоді селища
Бабинці
на 2018-2020 роки «Обдаровані

11роду КТУ
Надання одноразової допомоги малозабезпеченим категоріям

0,00
Програма "Турбота на 2018-2020
роки". Положення "Про Про

населення на лікування та в звязку з винекненням складних життєвих
обставин

порядок надання одноразової
грн.

матеріальної допомоги

20 000,00

0,00

20 000,00

ЗО 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та
Надання одноразової допомоги особам, які приймали участь в АТО,

Програма "Турбота на2018-2020
роки". Положення "Про Про

та членам іх сімей на лікування

порядок надання одноразової
грн.

матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в
складних життсвих обставинах, та

Виплата матеріальної допомоги сім"ям загиблих воїнів АТО

Програма "Турбота на 2018-2020
роки". Положення "Про Про
порядок надання одноразової
грн.

матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та
,
і
" ■ ■.

1Іроірама "Турбота на 2018-2020

Виплати матеріальної допомоги на поховання

роки" Положення "Про Про
порядок надання одноразової
грн.

матеріальної допомоги
іромадянам, які опинилися в

5 000.00

0,00

5 000,00

13 000.00

0,00

13 000,00

складних життєвих обставинах, та
Програма "Турбота на 2018-2020
роки" Положення "Про Про

1Іадання одноразової допомоги обдарованим дітям

порядок надання одноразової
матері ат ьної допомо ги
громадянам,які опинилися в
грн.

складних життєвих обставинах, та
іншим категоріям
громадян».«Програма підтримки та
розвитку учнівської молоді селища
Бабинці
па 2018-2020 роки «Обдаровані

0,00

Ефекти в її ості
Середня грошова допомога малозабезпеченим категоріям населення
на лікування та в звязку з винекненням складних життєвих обставин
Середня грошова допомога особам, які приймали участь в АТО, та
членам їх сімей
Середня грошова допомога сім"ям загиблих воїнів А 10
Середня грошова допомога сім"ям, що постраждати внаслідок
стихійних лих. пожежі
Середня грошова допомога особам похилого віку до ювілейних дат

розрахунок
грн.

грн.
грн.
грн.
грн.

допомогу як малозабезпеченим категоріям на лікування та в зв"язку
винекненням складних життсвих обставин
Динаміка кількості людей, які отримали матеріальну допомогу,як
особи.що приймати участь в АТО
Дипаіка кількості людей, які отримали матеріальну допомогу,як
сім"ї загиблих воїнів АТО
Динаміка кількості людей, які отримати матеріальну допомогу, як
особи, що постраждали внаслідок стихійних лих. пожеж
Динаміка кількості людей, які отримали матеріатьну допомогу, як
особи, що досягли 80 і більше років (до ювілейних дат)
Динаміка кількості людей, які отримали матеріатьну допомогу,як
батьки обдарованих дітей

Селищний голова
П О ГО Д Ж ЕН О :
Головний бухгалтер

розрахунок
розрахунок
розрахунок

0,00

2 000,00

3 000.00

0,00

3 000,00

20 000.00

0,00

20 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

500,00

0,00

500,00

розрахунок

Середня фошова виплата матеріальної допомоги батькам, діти
якихприймають участь в олімпіадах, турнірах, фестивалях,конкурсах
та займають призові місця
Я кості
Динаміка кількості людей, яким протягом року надано одноразову

розрахунок

2 000,00

грн.

0,00
розрахунок
відс.

віде.
відс.
відс.
відс.
відс.

розрахунок
розрахунок
розрахунок
розрахунок
розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

/

