
№

1.

2.

3.

26.10.2022 255-р

Бережанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04058491
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

1954800000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0113242 3242 1090

0110000 Бережанська міська рада 04058491
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)											 

Розпорядження Кабінету Міністріви України від 23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"											 

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами від 

02.12.2014 р. №1194)											 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 											 

Закон України від 15.12.2021 року  №1928-ІХ "Про Держаний бюджет України на 2022 рік"											 

Рішення Бережанської міської ради від 17.12.2021 року №534 « Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік» та рішень від 17.02.2022 року №678, від 08.03.2022 

року №707, від 21.03.2022 року №724, від 15.04.2022 року №740, від 20.05.2022 року №779 , від 16.06.2022 року №804, від 19.07.2022 року №831, від 18.08.2022 року №844, від 21.09.2022 

РОКУ №876 "Про внесення змін до міського бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік".											 

Інші нормативно-правові акти
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 033 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бережанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

1

0,00

Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 033 400,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



0,00 100,000 відсоток фінансування відс. розрахунок

607,88

0 якості

0 середні витрати на 1 отримувача

0 кількість отримувачів допомоги

грн. розрахунок

1 700,00 0,00осіб розрахунок

607,88 0,00

0 витрати на отримувачів допомоги

1 700,00

0 ефективності

Спеціальний фонд
Одиниця 

виміру
Показники

1 033 400,00

0 продукту

1 033 400,00УСЬОГО 1 033 400,00 0,00

1 088 400,00

100000,00

6

Поховання військослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 

служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян  на 2020-2024 

роки

38 400,00

6 Поховання військослужбовців 370 000,00 0,00 370 000,00

5 Підтримка осіб, які брали участь в АТО 38 400,00 0,00

4
Забезпечення допомоги ветеранам ВВВ та УПА, учасників бойових дій та учасникам АТО

35 000,00 0,00

3
Забезпечення надання соціальної допомоги громадянам для проходження військової 

служби за контрактом у Збройні сили України
100 000,00 0,00

2
Забезпечення надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської області
380 000,00 0,00 380 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 4

100 000,00

35 000,00

№ з/п

гривень

Загальний фонд

1

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

1 0,00

Ростислав БОРТНИК

ПОГОДЖЕНО:

0

Міський голова

грн.

затрат

0,00

Усього

1 5

Усього 1 088 400,00

3

380000,00

3
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

"Турбота" на  2021-2025 роки

53 4

реєстр 1 033 400,00

100,00

2

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

110 000,00

5

110 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими 

цільовими програмами

Джерело інформації Загальний фонд

№ з/п

2

"Фінансове управління" Бережанської міської ради

Начальник Олег ТИМАНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

100000,00

Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в АТО, операції Об’єднаних сил, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення АТО та операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 

роки

63400,00 63400,00

1
Надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської області на 2021-2023 роки
110000,00 110000,00

2
Стимулювання громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройні 

сили України у 2022році
380000,00

5

400000,00 400000,00

4 Ветеран на 2021-2025 роки 35000,00 35000,00



26.10.2022


