ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фӀнансӀВ УкраӀни
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу МӀнӀстерства фшанЫв УкраӀни вӀд 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управшння сощального захисту населення ПодӀльсько'1 районноУ у м. ПолтавӀ ради
(найменування головного розпорядника коштӀВ мӀсцевого бюджету)

вщ

0<о , Ос?, 2020 р. N

Паспорт
бюджетноТ програми мӀСцевого бюджету на 2020 рӀк

0800000
(код ПрограмноӀ класифӀкацй' видаткӀв та кредитування мӀсцевого бюджету)

2.

0810000

Управлшня сощального захисту населення
ПодӀльськоУ районноУ у м.ПолтавӀ ради

3195300

(найменування головного розпорядника конгпв мӀсцевого

(код за СДРПОУ)

УправлӀння соцӀального захисту населсння
ПодӀльськоУ районноУ у м.ПолтавӀ ради

3195300

(найменування вӀдповӀдального виконавця)

(код за еД РП О У )

(код ПрограмноТ класифжацп видаткӀв та кредитування мӀсцевого бюджету)

Видатки на поховання учасникӀв бойових дш та
_______ 0813090________________3090_________________ 1030______________ осӀб з Ӏнвалщнктю внаслвдок вшни____________5310136700

3.

(код Програмно'1 класифӀкацй
видаткӀв та кредитування
МӀСцевого бюджету)

(код ТиповоӀ програмно‘1
класифӀкащ'1 видаткӀв та

(код ФункцӀОнально! класифӀкацп
видаткӀв та кредитування

(найменування бюджетно'1 програми зпдно з Типовою програмною
класифӀкацӀею видатюв та кредитування МӀСцевого бюджету)

(код бюджету)

кредитування мӀсцевого бюджету) бюджету)

^

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 86 920,00 гривень, у тому числӀ загального фонду - 86 920,00 гривень та
спещального фонду - 0,00 гривень.

5.

ПӀдстави для виконання бюджетно'1 програми:
Бюджетний кодекс
УкраУни
Законом УкраУни вщ 11.07.2003 року № 1102 " Про поховання та похоронну справу"

Постанова Кабшету МшютрӀв УкраТни вщ 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осӀб, якӀ мають особливӀ заслуги та особливӀ трудовӀ заслуги перед Батьювщиною, учасникӀв бойових дш та ӀнвалӀдӀв в1йни"внескними
зпдно Постановою КМУ вщ 28.10.2009 року № 251 "Про затвердження Порядку фшансування витрат на безоплатне поховання учасниюв бойових
ДӀЙ та ӀнвалщӀВ вшни за рахунок коштӀв обласного бюджету"
Наказ Мшютерства фӀнансӀв УкраТни вщ 26.08.2014 року № 836 «Про деякӀ питання запровадження програмно-ЦӀЛьового методу складання та
виконання мюцевих бюджетӀв» (з1 змӀнами)
РӀшення сорок третьоТ сесп ПодшьськоТ районноТ у м. ПолтавӀ ради сьомого скликання ВӀ 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рк".
6.

ЦщӀ державноТ полӀтики, на досягнення яких спрямована реалӀзацӀЯ бюджетноТ програми

1.

Цшь державноТ полӀтики
Видатки на поховання учасниюв бойових ДӀЙ та ошб з ӀнвалӀднӀстю внаслӀдок вӀЙни

7.

Мета бюджетноТ програми: Забезпечення надання пшьг на видатки на поховання учасникӀВ бойових ДӀЙ та оаб з ӀнвалщнӀСЮ внаслшок ВӀЙни

8.

Завдання бюджетноТ програми

N з/п

N з/п

9.

Завдання
Видатки на поховання учаснишв бойових дш та ошб з ӀнвалӀДНӀСтю внаслщок вӀЙни
Напрями використання бюджетних кошНв
гривень

N з/п

Напрями
використання
бюджетних коштӀв

Загальний фонд

СпецӀальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Видатки на поховання
учаСНИКӀВ боЙОВИХ ДӀЙ
та ошб з ӀнвалщнӀстю
ВНаСЛӀДОК ВӀЙНИ

86920,00

86920,00

86920,00

86920,00

Усього

10.

ПерелӀк мӀсцевих / регӀональних програм, що виконуються у складӀ бюджетноӀ програми:

Найменування
N з/п мӀсцевоӀ / репональноӀ
програми
2

1

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

3

4

5

Усього

11.

Результативш показники бюджетно! програми:

N з/п

Показник

Одиниця вимӀру

Джерело Ӏнформацн

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

1.1

Витрати на надання на
поховання учасникӀв
бойових дӀй та осӀб з
ӀнвалӀднӀстю
внаслщок вӀЙни

грн.

ПоМӀСЯЧНИЙ розпис
асигнувань

86920,00

0,00

86920,00

2

продукту

ОСӀб

КӀЛЬКӀСТЬ 13 ЗВӀТНОСТӀ
"Форма № 868-а"

12

0,00

12

2.1

затрат

кшькӀсть отримувачӀв
на поховання
учаСНИЮВ боЙОВИХ ДӀЙ
та осӀб з ӀнвалщнӀстю
внаслщок ВӀЙни

3

3.1

4
4.1

ефективност!
середнӀй розмӀр витрат
на надання на
поховання учасникӀв грн/мюяць на одного
пшьговика
бойових ДӀЙ та осӀб з
ӀнвалӀднӀстю
внаслщок вӀЙни

Розрахункова

7243,33

0,00

7243,33

розрахунковий
показник

100

0,00

100

ЯКОСТӀ

питома вага
вщшкодованих
пшьгових послуг до
нарахованих

%

Заступник голови ради з питань дӀяльностӀ
виконавчого органу - начальник управлшня
ПодӀЛЬськоӀ районноТ у м.ПолтавӀ ради

Андрш Каркач
(ӀНӀЦӀали та прӀЗвище)

ПОГОДЖЕНО:
СвӀтлана Шкляр
(ӀНӀщали/ӀНӀщал, прӀЗвище)

