
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 25.01.2019р.__ N 05а/г/_2-о_____ 

 

 

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. 
__0810160____ 

(КТПКВК МБ) 

___0111___ 

(КФКВК) 

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення 
                  (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __10943308_________ гривень, у тому числі загального фонду - 

____10843308_____ гривень та спеціального фонду - ____100000________ гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: :   

1.Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями). 

3.Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). 



4.Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

5.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 15.11.2018р.№908). 

     6. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 №729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів»). 

     7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №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). 

     8. Рішення міської ради ”Про міський бюджет на 2019 рік” від 13.12.2018р. №3233-39/2018. 

 

6. 
 

Мета бюджетної програми:  керівництво і управління у сфері соціального захисту населення. 

 

7. Завдання бюджетної програми: 

 

N з/п Завдання 

1 Забезпечити діяльність  департаменту соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень. 

  

  

 

 

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 
Керівництво і управління у 

відповідній сфері 
10843308 100000 

 

- 

 

10943308 

      

Усього 10843308 100000  10843308 



 

 

9. 

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної 

програми: 

(грн) 

 

 

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 Затрат:      

 Кількість відділів Шт. Штатний розпис 10 - 10 

 
Кількість штатних 

одиниць 
Чол. Штатний розпис 53 - 53 

 
Площа 

адмінприміщень 
Кв.м. 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

384,5 - 384,5 

 

Обсяг видатків на 

придбання 

обладнання для 

департаменту 

соціальної політики 

міської ради 

Грн. Кошторис - 

 

100000,00 

 

100000,00 

2 Продукту:      

 

Кількість виписаних 

платіжних доручень, 

довіреностей 

Шт. 

Журнал 

реєстрації 

платіжних 

7450 - 7450 

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

- - - - 

- - - - 

Усього - - - 



доручень, 

довіреностей 

 
Кількість укладених 

договорів 
Шт. 

Журнал 

реєстрації 

платіжних 

договорів 

420 - 420 

 

Кількість одиниць, 

які планується 

придбати для 

департаменту 

соціальної політики 

міської ради 

Шт. Потреба - 7 7 

3 Ефективності:      

 
Середня вартість 

одиниці обладнання 
Грн. Розрахунок - 14286 14286 

 

Витрати на 

утримання однієї 

штатної одиниці 

Грн. Кошторис 204591 - 204591 

4 Якості:      

 

Рівень 

забезпеченості 

працівників 

обладнанням 

% Розрахунок - 100 100 

 

Відсоток 

забезпеченості на 

утримання апарату 

%  100 - 100 

 

 

Керівник установи 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

 

 

  

__________ 

(підпис) 

  

______Л.В Яремчук_________ 

(ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО:    

Керівник фінансового 

органу 

__________ 

(підпис) 

_____Г.Д Бакай___________ 

(ініціали та прізвище) 
 

 


