
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)

М / „  № З 1/ - # ®

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління соціального захисту населення Охтирської районної
______________________0800000 ____________________________________ державної адміністрації____________________________03197888
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної
_____________________ 0810000_____________________________________ ______державної адміністрації____________________________03197888
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям

3. 0813033_____________________ 3033_____________________ Н)70___________громадян____________________________________
(код Програмної (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

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

бюджету)

18311200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 195300,00 гривень, у тому числі загального фонду 195300,00 гривень 
спеціального фонду 0,00 гривень.

та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ (зі змінами),
- Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII (зі змінами),
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- Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами),
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796- 
XII (зі змінами),
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402- III (зі змінами),

- Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ (зі змінами),
- Постанова КМУ №354 від 17.05.1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»,

- Постанова КМУ №555 від 16.08.1994р. «Про поширення чинності постанови КМУ від 17.05.1993р. № 354»,

- Постанова КМУ №176 від 18.02.1997р. «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

- Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001р. № 2344-ІІІ (зі змінами),

- Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 
маршрутах загального користування на 2021 рік, затверджена рішенням Охтирської районної ради восьмого скликання від 16.02.2021 року.

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 пільг окремим категоріям громадян на проїзд автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
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9. Напрями використання оюджетних коштів:

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), інших ветеранів війни та 
добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), 
осіб, які супроводжують особу з інвалідністю війни І групи (міжобласне сполучення)

160000,00 0,00 160000,00

2 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міжобласне 
сполучення)

35300,00 0,00 35300,00

Усього: 195300,00 0,00 195300,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 О
3 4 5

1 Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 
загального користування на 2021 рік, затверджена рішенням Охтирської 
районної ради восьмого скликання від 16.02.2021 року

195300,00 0,00 195300,00

Усього 195300,00 0,00 195300,00
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№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники продукту:

- кількість осіб, які мають право на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом

осіб Електронна пенсійна база АБОРО та 
Єдиний державний автоматизований 
реєстр пільговиків

265 0 265

- кількість підприємств-отримувачів 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

одиниць 5 0 5

2 Показники ефективності:
- середньомісячний розмір компенсації за 
пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн. Розрахунково 61,42 0,00 61,42

3 Показники якості:
- питома вага відшкодованих компенсацій до 
нарахованих

% 100 0 100

Начальник управління соціального захисту населення 
Охтирської районної державної адміністрації

(підпис)
В.М.Павлюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Охтирської районної

фінансів
-Є (підпис)

О.В.Муратов
(ініціали/ініціал, прізвище)


