
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ 
Фінансового управління виконавчого комітету 
Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 26.10.2017 року № 56-од/26 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

і скрапленого газу 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19,430 тис, гривень, у тому числі загального фонду -
19,430 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
ЗУ „Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами) 
ЗУ „Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004 № 2195- IV 



ЗУ „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"від 16.12.1993 №3721-ХІІ 
ЗУ „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 № 962-ХІІ 
ЗУ „Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 № 1584-ІІІ 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання т а виконання місцевих бюджетів» 
Рішення дев 'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» 
Рішення чотирнадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 07.02.17 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 24.10.2017 № 2 2 2 
Рішення двадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 26.10.17 р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на придбання твердого палива 
та скрапленого газу 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми 

1 1513021 1060 

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу 

2 1513026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис, грн) 

№ 
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1513021 1060 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам війни, 
особам, на яких поширюється дія 
Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які 
мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та 



скрапленого газу 

Завдання 
Забезпечення надання пільг на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою 

1,67672 1,67672 

Усього 1,67672 1,67672 

1 
1513026 1060 

Підпрограма 
Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого . 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

Завдання 
Забезпечення надання субсидій 
населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 

17,75328 17,75328 

Усього 17,75328 17,75328 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис, грн) 

Назва регіональної цільової програми КПКВК Загальний Спеціальний Разом та підпрограми фонд фонд Разом 

1 2 3 4 5 
Регіональна цільова програма 1 
Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

1513021 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам війни, 
особам, на яких поширюється дія 
Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які 



мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 

Завдання 
Забезпечення надання пільг на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу окремим категоріям 
громадян, визначеним підпрограмою 

1 продукту 
кількість отримувачів пільг на 
придбання твердого палива 

домогосподарств Розрахунково 1 
2 е ф е к т и в н о с т і 

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива 

грн/домогосподарство Розрахунково у межах 
фінансування 1677 

3 ЯКОСТІ 
питома вага відшкодованих пільгових 
послуг до нарахованих 

% X 100 

1513026 

Підпрограма 
Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

Завдання 
Забезпечення надання субсидій 
населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

4 продукту 

кількість отримувачів субсидій на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

домогосподарств Розрахунково 5 

5 ефективності 

середній розмір субсидії на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

грн/домогосподарство Розрахунково у межах 
фінансування 

3660 

6 ЯКОСТІ 
питома вага відшкодованих субсидій 
до нарахованих 

% X 100 

• • о 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 



(тис, грн) 

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 

... 
Інвестиційний проект 2 

Усього 

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

Заступник голови ради 
з питань діяльності виконавчого 
органу - начальник управління 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Шевченківської 
районної у м. Полтаві ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління 
виконавчого комітету Шевченківської 
районної у м. Полтаві ради 

Арсененко Г.І. 
(ініціали та прізвище) 

Васіна О.В. 
(підпис) (ініціали та прізвище) 


