
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів Уь 

і 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)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 ■ 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної
__________________________________________________________ державної адміністрації__________________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної 
А______ _______________0810000________________________________________ державної адміністрації__________________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету') (найменування відповідального виконавця)

Видатки на поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

03197888
(код за ЄДРПОУ)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090____________________3090____________________ ШЗО___________________________________________________________ 18311200000
д Програмної (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)

класифікації видатків та видатків та кредитування місцевог о класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування я місцевого
кредитування місцевого бюджету) редитування бюджету') бюджету)

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 38025,00 гривень, у тому числі загального фонду 38025,00 гривень та 
спеціального 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).
- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р.

№ 3 721-XII (зі змінами).



- Постанова КМУ Лг° 1445 від 28.10.2004 р. “ Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих ( загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій

швної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

1 .

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1. Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інватідністю внаслідок війни

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

Усього

1 2 п3 4 5

1 Виплати на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни

38025,00 0,00 38025,00

Усього 38025,00 0,00 38025,00

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Районна програма соціального захисту населення на 2021 рік 33200,00 0,00 33200,00

Усього
—

33200,00 0,00 33200,00



11. Результативні показники бюджетної програми
З

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів, економічного та агропромислового 
розвитку Охтирської районної державної адміністрації

(підпис)

Валерій ПАВЛЮК_____
(ініціали/ініціал, прізвище)

Іван БОНДАРЕНКО 
(ініціати/ініціал, прізвище)


