
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення 
Охтирської районної державної адміністрації
(найменуваннядшговного розпоряднику коштів місцевого бюджету)
.30

1. 0800000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту населення Охтирської 
_______________________районної державної адміністрації__________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0810000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Охтирської 
___________ районної державної адміністрації__________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне обслуговування

03197888 
(код за ЄДРПОУ)

03197888 
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813171 3171 1010 18311200000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 
фонду 0,00 гривень.

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код  бю джету)
класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету) кредитування я місцевого бюджету)

асигнувань 9097,00 гривень, у тому числі загального фонду 9097,00 гривень та спеціального



5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ (зі змінами).
- Постанова КМУ № 291 від 03.12.1998 р. “ Про заходи щодо поліпшення соціальної захищеності інвалідів

- Постанова КМУ № 228 від 14.02.2007р. “ Про Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування “.

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

1. Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення

7. М ет а бю дж ет ної програм и: Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 . Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
А

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

Виплата компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне 
обслуговування

9097,00 0,00 9097,00

Усього 9097,00 0,00 9097,00



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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

2 Районна програма соціального захисту населення на 2020 рік 9097,00 0,00 9097,00

Усього 9097,00 0,00 9097,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціал
ьний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1.1 Показники продукту:

- кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в 
установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у 
користуванні мотоколяски

осіб Автоматизований 
облік пільговиків

5 0 5

- кількість осіб з інвалідністю,дітей з інвалідністю,які мають 
право на забезпечення автомобілем,але не одержали його і 
користуються автомобілем,придбаним за власні кошти

осіб Автоматизований 
облік пільговиків

1 0 1

-кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

осіб Автоматизований 
облік пільговиків

6 0 6

-кількість одержувачів компенсації на транспортне 
обслуговування

осіб Автоматизований 
облік пільговиків

14 0 14

1.2 Показники якості:

-частка осіб з інвалідністю,яким виплачено компенсацію на 
бензин,ремонт,техобслуговування автомобілів та

% 100 0 100



4

мотоколясок,від кількості осіб з інвалідністю,які забезпечені 
автомобілями та мотоколясками
-частка осіб з інвалідністю,які перебувають на обліку для 
безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем,мають 
право на забезпечення автомобілем,від кількості осіб з 
інвалідністю,яким виплачено компенсацію на транспортне 
обслуговування

% 100 0 100

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника управління соціального захисту
населення Охтирської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Охтирської районної 
державної адміністрації

Виконуючий обов’язки 
начальника відділу фінансів

\л Ф 7 р

Дата погодження Ф З -Л Я Л Х )

М.П.

к %

Щ)£ СО І
<о/Лсг /

„ -- лрЛ У

О.І.Бессмертний______
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.В .Замашка 
(ініціали/ініціал, прізвище)


