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4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, 
м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України

2
Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єдниних сил (ООС) на Сході України,сім'ям загиблих та померлих учасників об'єднаних сил (АТО) на сході 
України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Захист інтересів інвалідів , ветеранів війни та праці

1 2

(найменування бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця)
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(код)

3 Виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції

4
Надання одноразової матераільної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських 
загарбників

5 Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганистані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн

1

№ 
з/п

11109

(найменування головного розпорядника)
Баштанська міська рада

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

Баштанська міська рада

(код) (КФКВК)

(код)

0100000

0110000

0113191 1030

8

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фондусього

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити) Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

3

усьогоспеціальни
й фонд

спеціальний 
фондзагальний фонд

2

Напрями використання бюджетних коштів

  гривень

7654

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ



1

2

3

4

5

Неосвоєння коштів в повному обсязі через відсутність заяв на отримання допомоги

-59250,00

148250,00 -59250,00 0,00 -59250,00

0,00 148250,00 -59250,00 0,00

спеціальни
й фонд

9

0,00

загальний 
фонд

8

-2000,00

Усього 207500,00 0,00 207500,00 148250,00 0,00

Усього 207500,00 0,00 207500,00 148250,00

Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям загиблих та 
померлих учасників бойових дій в Афганистані, учасникам війни в 

Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн 35000,00 0,00 35000,00 0,00 33000,00

Виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги 
учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від 

сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній 
операції

10000,00 0,00 10000,00

Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які 
приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції 

об'єдниних сил (ООС) на Сході України,сім'ям загиблих та 
померлих учасників об'єднаних сил (АТО) на сході України

0,00 10000,00

0,00

102000,00 0,00 102000,00

3000,00

Надання одноразової матераільної допомоги учасникам бойових 
дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до 

річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць 
визволення України від фашистських загарбників

13000,00 0,00 13000,00 10250,00

-37500,00 0,00 -37500,00

-10000,00 0,00

7

усього

10

усього

0,00 10250,00 -2750,00 0,00 -2750,00

-2000,00 0,00

1 32

спеціальний 
фонд

-10000,00

33000,00

Відхилення

3000,00 -7000,00 0,00 -7000,00

Касові видатки (надані кредити) 

0,00 0,00

0,00 207500,00 148250,00 0,00

139500,00 0,00 139500,00

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 
операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, 

захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на 
тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час 

участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України

10000,00

Комплексна програма соціального 
захисту "Турбота" на період до 2021 

року
207500,00

загальний 
фондусього

654

спеціальний фонд

Затверджено у паспорті бюджетної програми Найменування місцевої/регіональної  
програми 

загальний фонд

0,00

-59250,00-59250,00148250,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний фонд спеціальний усього загальний фонд

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
  гривень

спеціальний усього загальний 

1
Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, 

м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України



100 0,00

6 2 2 -4,00

0 -5,00

551,35 -6,65

100 0,00

185 -65,00

102000 -37500,00

-7000,00

0 -10000,00

10000 10000 3000 3000

Ефективності

Продукту

0 Затрат

Видатки передбачені 
на надання допомоги грн. Кошторис, звіт про надходження та 

використання коштів  за 2019 рік

Кількість отримувачів осіб Звітність,розпорядження міського голови 6

1667 1500 1500

Середній розмір 
допомоги на одного 

отримувача
-167,00

100 100

Якості

грн. Розрахунок 1667

102000

2 Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України

0 Затрат

Частка отримувачів 
відносно кількості 

осіб, які потребують 
цієї допомоги

відс.

Розрахунок

100

185

Продукту

Видатки передбачені 
на надання допомоги грн. Кошторис, звіт про надходження та 

використання коштів  за 2019 рік 139500 139500

551,35

Ефективності

Кількість отримувачів
осіб Звітність,розпорядження міського голови 250 250

100

Якості

Середній розмір 
допомоги на одного 

отримувача
грн. Розрахунок 558 558

3
Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання веаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, 
м.Севастополя та під час участі в АТО

0 Затрат

Частка отримувачів 
відносно кількості 

осіб, які потребують 
цієї допомоги

відс.

Розрахунок

100 100

Продукту

Видатки передбачені 
на надання допомоги грн. Кошторис, звіт про надходження та 

використання коштів  за 2019 рік 10000 10000 0

Ефективності

Кількість отримувачів
осіб Звітність,розпорядження міського голови 5 5 0

Якості

Середній розмір 
допомоги на одного 

отримувача

грн. Розрахунок 2000 2000 0 0

Частка отримувачів 
відносно кількості 

осіб, які потребують 
цієї допомоги

відс.

Розрахунок

100 100 0

-2000,00

0 -100,00



ПОГОДЖЕНО

В поточному році отримали допомогу -258 осіб на суму 148250 грн  . Кошти не використані в повному обсязі через відсутність заяв на отримання допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10250 -2750,00

100 0,00

33000 -2000,00

66 0,00

500 0,00

(підпис)

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності В. СОЛОНАР
(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради Н. ЛІЩУК

І.РУБСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Кошторис, звіт про надходження та 
використання коштів  за 2019 рік 13000 13000 10250

4 Надання одноразової матераільної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні

0 Затрат

Звітність,розпорядження міського голови 6 6 5

Продукту

Видатки передбачені 
на надання допомоги грн.

2166 2050

5 -1,00

Ефективності

Кількість отримувачів осіб

100

2050 -116,00

Якості

Середній розмір 
допомоги на одного 

отримувача
грн. Розрахунок 2166

5 Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганистані, учасникам війни в Афганістані

0 Затрат

Частка отримувачів 
відносно кількості 

осіб, які потребують 
цієї допомоги

відс.

Розрахунок

100 100

Продукту

Видатки передбачені 
на надання допомоги грн. Кошторис, звіт про надходження та 

використання коштів  за 2019 рік 35000 35000 33000

Ефективності

Кількість отримувачів осіб Звітність,розпорядження міського голови 66 66 66

Якості

Середній розмір 
допомоги на одного 

отримувача
грн. Розрахунок 500 500 500

100 0,00

Частка отримувачів 
відносно кількості 

осіб, які потребують 
цієї допомоги

відс.

Розрахунок

100 100 100


