
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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2.____________________ 0810000____________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної 
_________________державної адміністрації__________________

(найменування відповідального виконавця)

03197888
(код за ГДРПОУ)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3. 0813031____________ _̂______ 303]____________________ 1030___________ _____________
(код Програмної (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та класифікацією видатків та кредитування
кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) я місцевого бюджету)

бюджету)

18311200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12000,00 гривень, у тому числі загального фонду 12000,00 гривень та спеціальної о
фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами).
- Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 
22.12.2016 року (зі змінами).
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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. Мета бюджетної програми:
Надання інших пільг окремим категоріям громадян передбачених законодавством

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 4 5

1 Відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування 
місць поховань загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції (операції об’єднаних сил)

12 000,00 0,00 12 000,00

Усього: 12 000,00 0,00 12 000,00

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 -> 4 5

1 Районна програма соціального захисту населення на 
2020 рік, затверджена рішенням Охтирської районної ради 
сьомого скликання від 24.12.2019 року

12 000,00 0,00 12 000,00

Усього 12 000,00 0,00 12 000,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Показники затрат:
- обсяг видатків на відшкодування вартості за 
встановлення пам’ятників та облаштування 
місць поховань загиблих (померлих) учасників 
АТО (операції об’єднаних сил)

грн. Кошторис на 
2020 рік

12000,00 0,00 12000,00

1 Показники продукту:
- кількість осіб, яким буде відшкодовано 
вартість за встановлення пам’ятників та 
облаштування місць поховань загиблих 
(померлих) учасників АТО (операції 
об’єднаних сил)

осіб Книга обліку 
заяв

1 0 1

2 Показники ефективності:
- середня вартість відшкодування за 
встановлення пам’ятників та облаштування 
місць поховань загиблих (померлих) учасників 
АТО (операції об’єднаних сил)

грн. Розрахунково 12000,00 0,00 12000,00

3 Показники якості:
- частка пільговиків, які отримали 
відшкодування

% 0
_________________________

0 0

соціального захисту населення Охтирської районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Охтирської районної 
державної адміністрації

Виконуючий обов’язки 
начальника відділу фінансів

Дата погодження '$тО. р$. АОА̂ С)
М. П.

(підпис)
О.І.Бессмертний 

(ініціали/ініціал. прізвище)

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


