
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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)

1. 0800000

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0810000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління соціального захисту населення Охтирської 
____________ районної державної адміністрації__________

(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)

03197888 
(код за ЄДРПОУ)

03197888 
(код за ЄДРПОУ)

3.0813242 
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

_______ 3242_______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1090_______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування я місцевого бюджету)

18311200000 
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 614400,00 гривень, у тому числі загального фонду 614400,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5.Під стави для виконання бюджетної програми

- Рішення 2 сесії восьмого скликання Охтирської районної ради від 16.02.2021 року «Про районну програму соціального захисту населення на 
2021 рік».



2

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бютпкгн^ї програми 

---------------------------------- Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення твердим паливом сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил)
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1. Забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Усього

1 2 3 4 5

1. Забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції(операції 
об'єднаних сил)

614400,00 0,00 614400,00

Усього 614400,00 0,00 614400,00

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Усього

1 2 3 4 5

Районна програма соціального захисту населення на 2021 рік 614400,00 0,00 614400,00

Усього 614400,00 0,00 614400,00

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

------- і------ і 3 4 5 6 7
1.1 Показники продукту:

-кількість сімей учасників антитерористичної 
операції(операції об'єднаних сил), які будуть забезпечені 
твердим паливом

осіб згідно заяв 192 192

1.2 Показники ефективності:

-середній розмір виплати сім’ям учасників 
антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) для 
забезпечення твердим паливом

грн. розрахунково 3200,00 0,00 3200,00

1.3 Показники якості:

-динаміка кількості осіб, які протягом року забезпечені 
твердим паливом(дровами) ( порівняно з минулим роком)

% 331 331

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації

Охтирської районної

фінансів

Н - *  •г<5<! X
Дата погодження М.П.

< 7

(підпис)

(підпис)

Валерій ПАВЛЮК 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МУРАТОВ 
(ініціали/ініціал, прізвище)


