
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № І від 23.01.2020 /розпорядчий документ 
управління соціального захисту населення 

Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) Найменування головного розпорядника

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) Найменування відповідального виконавця

3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 Найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 82 000,00 грн. у т.ч. загального фонду 82 000,00 та спец.фонду - гри.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996№254к/96-ВР,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010№2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993р., "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні" №3721-Х1І від 16.12.1993 р., "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-ХІІ від 21.03.1991р., "Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" №203/98-ВР від 24.03.1998р. , "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" №796-ХІІ від 28.02.1991р,«Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів», 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.201.4 N 836 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.14 р. за N 1103/25880, рішення сесії Знам'янської міської ради від 10.01.2020 
р. № 2325 «Про бюджет м.Знам' янка на 2020 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми :

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення соціальних гарантій пільговим категоріям громадян

7. Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

8.Завдання бюджетної програми: 
№ з.п. Завдання

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку



10.Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

9. Напрями використання бюджетних коштів грн.
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спец фонд у т.ч. бюджет розвитку усього

1 2 3 4 5 6

1
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв’язку 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00

УСЬОГО 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00

11.Результативні показники бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спец.фонд Разом
1 2 3 4

Усього

Волошина А.М.

№з.п. Показник Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спец фонд усього
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв’язку
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку грн. кошторис 2020 82 000,00 82 000,00
затрат
обсяг видатків надання пільг з оплати послуг зв’язку (користування 
телефоном) грн.

розрахунок
82 000,00 82 000,00

обсяг видатків надання пільг з оплати послуг зв’язку (встановлення 
телефонів) грн.

розрахунок

0,00 0,00
продукту
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку 
(користування телефоном), осіб; осіб

мережа
150 150

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку 
(встановлення телефонів), осіб. осіб

мережа
0 0

ефективності
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з 
оплати послуг зв’язку (користування телефоном), грн; грн./особу розрахунок 45,56 45,56
середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг 
зв’язку (встановлення телефонів), грн.
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