
ЗАТВЕРДЖЕНО
саз міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року Л° 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року Л° 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення 
Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника^ коштів місцевого бюджету)

і ?  £  -

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту населення Охтирської 
_____________________ 0800000 __________________________ районної державної адміністрації__________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Охтирської 
районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813160_________________ 3160_________
(код Програмної (код Типової програмної класифікації

класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого 
кредитування місцевого бюджету)

бюджету)

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.
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою

класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування міси вого
кредитування бюджету) бюджету)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

18311200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 839462,00 гривень, у тохїу числі загального фонду 839462,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Постанова Ю 
послуги з догляду на непрофесійній основі“.

сі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні

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 соціатьного захисту населення

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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 .

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
І

1. Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 
(крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

Усього

1 2 3 4 5

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги , 83-9462,00 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,-дітям з інвалідністю, хворим,

' • які не здатні" до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім 
осіб, що обслуговуються соціальними службами)

0,00 839462,00

Усього • . . ■ 839462,00 ■ 0,00 839462,00



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

гривень

з/п ; Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

і : 2
і

о 4 5

Районна програма соціального захисту населення на 2020 рік
________ _____ 1____________

839462,00 0,00 839462,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 о
3 4 5 6 7

1.1 Показники продукту:

кількість осіб, які звернулись за 
призначенням компенсації

осіб Особові справи одержувачів у 2020 році 159 о 159

кількість фізичних осіб, яким виплачується 
компенсація за надання соціальних послуг, 
з них:

осіб Особові справи одержувачів у 2020 році 159 0 159

і

- особам з інвалідністю І групи осіб Особові справи одержувачів у 2020 році 17 0 17



4

-громадянам похилого віку осіб Особові справи одержувачів у 2020 році

-особам з інвалідністю II групи осіб Особові справи одержувачів у 2020 році

-особам з інвалідністю III групи осіб Особові справи одержувачів у 2020 році

1.2 Показники якості:

-питома вага кількості призначених %
компенсацій до кількості звернень та 
призначенням компенсації

100 100

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Охтирської районної 
державної адміністрації

(підпис)
В.М.Павлюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


