ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МӀНӀСтерства фӀнансӀв УкраӀни
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу МӀнӀстерства фӀнансӀв Украши вщ 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управшння соцӀального захисту населення ПодӀльськоТ районноУ у м. Полтав) ради
(найменування головного розпорядника коигпв мӀсцевого бюджету)

вщ

2020 р. N

Паспорт
бюджетноУ програми мюцевого бюджету на 2020 рӀК

0800000
(код Програмно'1 класифкацй' видатюв та кредитування МӀСцевого бюджету)

0810000

(код ПрограмноӀ класифӀкацп видаткӀв та кредитування МӀСцевого бюджету)

Управлшня сощального захисту населення
ПодӀЛЬськоТ районноТ у м.ПолтавӀ ради

3195300

(найм енування головного розпорядника копгпв мӀСцевого

(код за СДРПОУ)

Управлшня соцӀального захисту населення
ПодӀЛьеькоТ районноТ у м.ПолтавӀ ради

3195300

(код ТиповоӀ вщомчо! класифӀкацй видатюв та кредитування

(код за СДРПОУ)

Надання шльг окремим категорӀям громадян з
________ 0813032___________________3032____________________ 1070_______________________ послуг зв'язку_______________________ 5310136700

3.

(код ПрограмноӀ класифӀкацй'
(код ТиповоӀ програмно! класифӀкацй' (код Функцюнально!' класифӀкацй'
видатюв та кредитування мӀсцевого видаткӀв та кредитування мӀСцевого
видатюв та кредитування
бюджету)

бюджету)

(найменування бюджетно'1 програми згщно з Типовою програмною
класифкащею видаткӀв та кредитування мӀсцевого бюджету)

(код бюджету)

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 250 000,00 гривень, у тому числӀ загального фонду - 250 000,00 гривень та спещального
фонду - 0,00 гривень.
5.

Пщстави для виконання бюджетноУ програми:
Бюджетний кодекс Украши
Закон УкраУни «Про Державний бюджет УкраТни на 2020 рпс»
КонституцӀЯ УкраТни (Закон вӀд 08.07.2010 р. № 2456-УӀ)
Закон УкраТни "Про статус ветерашв вӀЙни, гарантп Тх соцӀального захисту",
Закон УкраТни «Про охорону дитинства»
Постанова КабӀнету МӀнӀстрӀв УкраТни вщ 29.01.2003 року № 117 "Про Сдиний автоматизований реестр осӀб, якӀ мають право на пшьги"
ЗУ„Про жертви нацистських переслщувань” вӀд 23.03.2000 № 1584-ӀИ

ЗУ„Про статус 1 соцӀальний захист громадян, якӀ постраждали внаслӀдок ЧорнобильськоТ катастрофи” ВӀД 28.02.1991 № 796-ХӀӀ
ЗУ„Про статус ветеранӀв вӀйськовоТ служби, вегерангв органӀв внутрӀшнӀх справ 1 деяких Ӏнших осӀб та Тх соцгальиий захист” вгд 24.03.1998 № 203/98-УР
ЗУ “Про основи соцӀальноТ захищеностӀ ӀнвалщӀв в УкраТнӀ” вщ 21.03.1991 р. № 875-ХӀӀ
ЗУ вщ 19.05.2009 №1343-УӀ "Про внесення змщ до деяких законодавчих актӀв УкраТни з питань сощального захисту багатодггних сгмей", Закон УкраТни вщ
ЗУ„Про службу безпеки” ВӀД 25.03.1992 № 2229-ХӀӀ, Кодекс цивгльного захисту УкраТни
ЗУ„Про соцӀальний 1 правовий захист вӀйськовослужбовцӀв та членӀв Тх сӀмей” вщ 20.12.1991 № 2011-ХӀӀ
Постанова Кабшету МӀгпстрӀВ УкраТни №256 вщ 04.03.2002 року « Про затвердження Порядку фӀнансування видаткӀв мӀсцевих бюджетгв на здӀЙснення
заходӀв з виконання державних програм соцӀального захисту населення за рахунок субвенцӀЙ з державного бюджету" (з 1 змӀнами)
Наказ Мшютерства фӀнансӀв УкраТни вщ 26.08.2014 року № 836 «Про деяю питання запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання
мюцевих бюджетӀв» (з! змшами)
РӀшення сорок третьоТ сесп ПодшьськоТ районноТ у м. ПолтавӀ ради сьомого скликання вг 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 ргк".
6.

П,1Л1 державноТ полгтики, на досягнення яких спрямована реалгзацгя бюджетноТ програми

N з/п
Надання пгльг окремим категорӀям громадян з послуг зв'язку
1.
7.
8.

Цшь державноТ полггики

Мета бюджетноТ програми: Забезпечення надання пшьг з оплати послуг з в ’ я з к у л н ш и х пеоедбачених законодавством шльг окоемим категорӀям
гоомадян та компенсацп за пшьговий проТзд окоемих категорӀй громадян
Завдання бюджетноТ програми

N з/п

Завдання
Надання пшьг окремим категорӀям громадян з послуг зв'язку

9.

Напрями використання бюджетних коштӀВ
гривень

4 з/п

Напрями використання
бюджетних коштӀВ

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Надання пшьг окремим
категорӀям громадян з
послуг зв'язку

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

Усього

0.

ПерелӀк мгсцевих / репонапьних програм, що виконуються у складг бюджетноТ програми:

N з/п

Найменування мӀсцевоТ
/ репональноТ програми

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11.

Результативш показники бюджетноӀ програми:

N з/п

Показник

Одиниця вимӀру

Джерело Ӏнформацй'

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

1.1

Витрати на надання
пшьг на оплату послуг
зв'язку (користування
телефошв)

грн.

ПоМӀСЯЧНИЙ розпис
асигнувань

249800,00

0,00

249800,00

1.2

Витрати на надання
пшьг на оплату послуг
зв'язку (встановлення
телефошв)

грн.

ПОМӀСЯЧНИЙ розпис
асигнувань

200,00

0,00

200,00

2

продукту

ОСӀб

КШЬКӀСТЬ 13 ЗВӀТу Про
телефошзащю квартир
Ӏнвалщам 1-2 груп
загального
захворювання по ПФ
ПАТ "Укертелеком"

537

0,00

537

1
1

2.1

затрат

КӀЛЬКӀСТЬ отримувачӀВ
ПӀЛьг на оплату послуг
зв'язку( користування
телефошв)

ОСӀб

КшЬКӀСТЬ 13 ЗВӀТу ПрО
телефонӀзацӀю квартир
швалщам 1-2 груп
загального
захворювання по ПФ
ПАТ "Укертелеком"

2

0,00

2

3.1

середнӀй розмӀр витрат
на надання пшьг на
оплату послуг зв'язк
(користування
телефошв)

грн/м 1сяць на одного
пшьговика

Розрахункова

465,18

0,00

465,18

3.2

середнӀй розмӀр витрат
на надання пшьг на
оплату послуг зв'язк
(встановлення
телефонӀв)

грн/МӀСЯЦЬ на одного
пшьговика

Розрахункова

100,00

0,00

100,00

%

розрахунковий
показник

100

0,00

100

%

розрахунковий
показник

100

0,00

100

2.2

3

4

4.1

4.2

кшькӀсть отримувачӀв
П1льг на оплату послуг
зв'язку( користування
телефонӀв)

ефективностӀ

ЯКОСТӀ
питома вага
вщшкодованих
ПӀЛЬГОВИХ послуг до
нарахованих
питома вага
вщшкодованих
ПӀЛЬГОВИХ послуг до
нарахованих
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