
\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МӀНӀСтерства фӀнансӀв УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакци наказу МӀшстерства ф|нанс‘|в УкраТни вӀд 29 грудня 2018 року № 
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Управлшня сошального захисту населення I ӀодӀльськоУ районноТу 
м.Полтав! ради______________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштӀв мӀСцевого бгаджету)

В Ӏд , Ос^, 2 0 2 0  р . №

Паспорт
бюджетноТ програми мӀсцевого бюджету на 2020 рӀк

Управлшня соцӀального захисту населення
1 . 0800000 ПодӀЛЬсько! районно! у м.ПолтавӀ ради

(код ПрограмноТ класифӀкацӀТ видатгав та кредитування мгацевого бюджету) (иайменування головного розпорядника коштӀв МӀСцевого бюджету)
03195300

(код за СДРПОУ)

Управлшня соцӀального захисту населення

0810000
ПодӀльськоТ райоиноТ у м.ПолтавӀ ради

03195300
(код ПрограмноТ класифӀкацп видаткӀвта кредигування мӀсцевого бюджету) (нанменування вщповӀдального виконавця) (код за СДРПОУ)

Надання сошальних гарантш фӀзичним 
особам, якӀ надають соцӀалып послуги

громадянам похилого вӀку, особам з 
ӀнвалщнӀстю, ДӀтям з ӀнвалщнӀСтю, хворим,

0813160 3160 1010
як| не здатнӀ до самообслуговування 1 

потребують строннньо! допомоги 5310136700
(код ГӀрограмноӀ класифӀкацИ видаткӀв та креднтування мӀсцевого бюджету) (код ТиповоӀ програмноӀ класифӀкацн 

видаткӀВ та кредитування мӀсцевого 
бюджету)

(код ФункшональноӀ класлфӀкацп 
вндаткӀв та кредитування бюджету)

(найменування бюджетноӀ програми зпдно з Типовою програмною 
класнфӀкащею видатюв та креднтування МӀСцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -781 600, 00 гривень, у тому числӀ загального фонду - 781 600, 00 гривень та спецӀалыюго фонду - 0, 00 гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетноӀ програми:
КонституцӀя УкраТни; Бюджетний Кодекс УкраТни вщ 08.07.20Юр. № 2456 - VI; Закон УкраТни "Про Державний бюджет на 2020 рӀк" вщ 14.11.2019 року № 294-ӀХ; Закон УкраТни ВӀД 21.05.1997 

року № 280/97-ВР "Про мӀсцеве самоврядування в УкраТнӀ"; Положення про УправлӀння сощального захисту населення ПодшьськоТ' районноТ у м.ПолтавӀ ради; Закон УкраТни вщ 19.06.2003 р. №966- 
IV "Про сощальш послуги"; постанова КабӀнету МпйстрӀв УкраТни вщ 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення 1 виплати компенсацӀТ фӀзичним особам, якӀ надають с о Ӏ Й а л ы й  

послуги"; Правила складання паспортӀв бюджетних програм та зв т в  про Тх виконання, затверджених наказом МӀӀЙстерства фшансӀв УкраТни вщ 26 серпня 2014 року № 836 (з1 змӀнами та 
доповненнями); РӀшення сорок третьоТ с е с и  ПодшьськоТ районноӀ у м.Полтав! ради сьомого скликання вӀД 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рп<"

6. ЦшӀ державноӀ полӀтики, на досягнення я:ких спрямована реалӀзацӀя бюджетноӀ програми

N з/п Цшь державноӀ полӀтики

1 Забезпечеиня виплати компенсаш! фӀзичним особам, якӀ надають сощалып послуги громадянам похилого вжу, особам з ӀнвалщнӀстю, дӀтям з пталщшстю, хворим, якӀ не здатш до 
самообслуговування 1 потребують постӀйшоӀ сторонньоТ допомоги



7. Мета бюджетноӀ програми
Надання сощальних гарантш ([пзичним особам, якӀ надають соцӀальнӀ послуги громадянам похилого ВӀку, особам з ӀнвалщнӀстю, Д1тям з швалщшстю, хворим, якӀ не здатнӀ до самообслуговування 1 
потребують строннньоӀ допомоги

8. Завдання бюджетноӀ програми
N з/п Завдання

1
Виконання функцШ 1 завдань направлених на забезпечення надання соцӀальних гарантШ ([нзичним особам, якӀ надають сощальнӀ послуги громадянам похилого вн<у, Ӏнвалщам, дӀтям-швалщам, хворим, 
якӀ не здатнӀ до самообслуговування 1 потребують сторонньоӀ допомоги

9. Напрями використання бюджетних к ои тв

N з/п Напрями використання бюджетних коштӀВ Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1

Забезпечення виплати компенсацИ фӀзичним особам, як( 
надають соцӀальнӀ послуги громадянам похилого вп<у, особам з 

ШваЛӀДНӀСТЮ, ДӀТЯМ 3 ӀНВаЛЩНӀСТЮ, хворим, ЯКӀ не здатш до 
самообслуговування 1 потребують постШноӀ сторонньоӀ 

допомоги

781600,00 0,00 781600,00

Усього 781600,00 0,00 781600,00

, „ ПерелӀК мӀсцевих / репональних програм, що виконуються у складӀ бюджетноӀ програми: 
(грн)

N з/п Найменування мюцевоӀ / регюнальноӀ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативш показники бюджетноӀ програми:

N з/п Показник Одиниця вимӀру Джерело ЙӀформацй' Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат грн. кошторис 781600,00 0,00 781600,00

чисельшсть осӀб, яю звернулись за призначениям компенсацН ОСӀб журнал реестрацп 270 0 270,00

чиселыпсть фӀзичних осӀб, яким призначено компеисацпо ОСӀб журнал реестрацӀӀ 270 0 270,00
продукту

чисельнӀсть фӀзичних осӀб, яким виплачуеться компенсацӀя за 
надання сощальних послуг, зокрема: ОСӀб журнал реестрацп 270 0 270,00

(нвалщам I групи осӀб журнал реестрацй' 125 0 125,00

швалщам II групи ОСӀб журнал реестрацп 66 0 66,00
громадянам похилого вӀку осӀб журнал реестрацӀӀ 79 0 79,00



л е ф е к т и в н о с т Ӏ
середньомӀсячний розмӀр компенсацӀӀ за надання соцӀалышх 

послуг грн./особу розрахунковий показник 2895 0 2895

ЯКО СТӀ

Питома вага кӀлькост! призначених компенсацӀй до кӀлькостӀ 
звернень за призначенням компенсацй' % розрахунковий показник 100,00 0 100,00

Заступник голови ради з питань дӀяльносп виконавчого органу - начальник управлшня

ПОГОДЖЕНО:
ФӀнансовове управлӀння ПодӀльсько'1 районноТ у м.ПолтавӀ ради 

Начальни^^^д^щв^с^правлӀння ПодӀльськоТ районноТ у м.Полтав! ради

(ПӀДПИС)

АндрӀй Каркач
(ӀНӀЦӀаЛИ/ӀНӀЦӀаЛ, прӀзвище)

Свнлана Шкляр
(шщӀали/шщӀал, прӀзвище)


