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30.03.2020 № 12-ОД

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм та внесення 
змін до паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2020 
рік

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 
336), наказу Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 
«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист 
та соціальне забезпечення», рішення Охтирської районної ради 7 скликання 
від 24.12.2019 «Про районний бюджет Охтирського району на 2020 рік»(зі 
змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 

2020 рік по управлінню соціального захисту населення Охтирської районної 
державної адміністрації за:
- КПКВКМБ 0813031 7<Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства»;
- КПКВКМБ 0813050 v «Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;



Ґ

-  КПКВКМБ 0813090 \ /  «Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
- КПКВКМБ 0813140 '«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- КПКВКМБ 0813171 ‘/«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне облуговування», що додаються.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету 
на 2020 рік по управлінню соціального захисту населення Охтирської 
районної державної адміністрації за:
- КПКВКМБ 0813032 '■'«Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку»;
- КПКВКМБ 0813033- «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;
- КПКВКМБ 0813160 і/  «Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

КПКВКМБ 0813242у  «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення», виклавши їх у новій редакції, що додається.
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