
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

28 квітня 2022 року 109/2022-р

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про основи національного спротиву», Закон України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2021 року № 1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад», від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей 

загиблих  учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих  на 2019 – 2023 роки,  яка затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 

року  № 36/34/VII.

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0213242 3242 1090

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Cприяння готовності громадян Старокостянтинівської міської територіальної громади до національного спротиву.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 Забезпечення надання грошової одноразової матеріальної допомоги

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 500 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми



9 090,00

0 якості

1
середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена 

грошова одноразова  матеріальна допомога
грн. Розрахунок 9 090,00 0,00

165,00

0 ефективності

1
кількість осіб, яким виплачена грошова одноразова 

матеріальна  допомога
осіб 165,00 0,00

продукту

1
видатки на надання грошової одноразової матеріальної 

допомоги
грн. 1 500 000,00 0,00

УСЬОГО 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

1

1

Забезпечення надання грошової одноразової матеріальної допомоги членам добровольчого формування Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1»

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00 1 500 000,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

2 3

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

1 0,00 1 500 000,00

0

Усього

2

затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

6 7

1 500 000,00

0

1 54

Загальний фонд№ з/п Джерело інформації

1

Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих  учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Усього 1 500 000,00

№ з/п Завдання

1 500 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення надання грошової одноразової матеріальної допомоги членам 

добровольчого формування Старокостянтинівської міської територіальної 

громади № 1

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми



М.П.

100,001

відсоток кількості осіб, які отримали грошову одноразову 

матеріальну допомогу, до кількості осіб, які звернулись 

щодо отримання грошової одноразової матеріальної 

допомоги

відс. Розрахунок 100,00 0,00

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради Валентина КАМІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)


