
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖ ЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 
N - Г "  від 2021 року

Управління праці та соцзахисту населення Ш епетівської м іської ради 
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

1 .

2 .

0800000 
(КТПКВК МБ)

0810000 
(КТПКВК МБ)

0813031
(КПКВТК)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління праці та соцзахисту населення Ш епетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соцзахисту населення Ш епетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бю джетної програми)

03198586 
(код за ЄДРПОУ)

03198586 
(код за ЄДРПОУ)

2256500000 
(код бюджету)

гривень, у тому числі загального ф онду - 58000,0 гривень та спеціального фонду
. (КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. О бсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань - _58000,0  
____________гривень.
5. П ід ста ви  д л я  в и ко н а н н я  б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України'ТІро статус і соціальний захист громадян , які 
постраждали внаслідок Ч орнобильської катастроф и" , Закон України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту",Закон України "Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та іх соціальний захист","Про пожежну безпеку","Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів іх сімей", Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117"Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,які маю ть право на 
пільги", інш.

Ріш ення IV сесії м іської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року «Про бю джет Ш епетівської м іської територіальної громади на 2021 рік» 

6. Ц ілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми________________________________ _____________________

№ з/п Ціль держ авної політики

1 Надання інших .передбачених законодавством ,п ільг окремим категоріям громадян

7. Мета б ю д ж е тн о ї п р о гр а м и : Забезпечення надання передбачених законодавством пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастроф и, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською  катастроф ою, 
забезпечення надання передбачених законодавством пільг для інвалідів війни,учасникам війни та членам сімей померлих учасників війни.

8. Завдання бю джетної програми:
N з/п Завдання І

1 Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |

9. Напрямки використання бю джетних коштів:

№ /п Напрямки використання бюджентих коштів 
'ч

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИ СЛІ 

бюджет 
розвитку

усього

1 2 3 4 5 6

Компенсація витрат на проїзд громадян ,які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 6000 6000
Надання пільг для інвалідів війни,учасникам війни та членам сімей померлих учасників війни на 
санаторно-курортне лікування 52000,0 52000,0

Усього 58000,0 0,0 0,0 58000,0



її), і іерел ік м ісцевих/регіональних програм, що виконуються у склад і бюджетної програми

Назва регіональної цільової нроірами та підпрограми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

усього

! 2 3 4
Усього
11. Результативні показники бю джетної програми

N з/п 1 Іазва показника Одиниця 
ви міру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7

1

зяз'рат: обсяг витрат на палання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на безкоштовний або пільговий проїзд один раз на рік 
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом грн кошторис 6 000 6 000

заграїтобсяг в тр а т  на санаторно-курортного лікування грн кошторис 52 000 52 000

2

продукту: кількість громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
скористают ься пільгою на безкоштовний або пільговий проїзд один раз на р ік залізничним, 
водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом осіб

Зведення 
планів по 
мережі. 14 14

продукту: кількість отримувачів санаторно-курортного лікування осіб заяви,путівки 5 5
3 ефективності: Середня ватрість пільгових послуг на проїзд грн розрахунок 428,57 428,57

ефективності: Середня ват рість пільгових носхиащц) санаторно-курортному лікуванн. 10400 10400

4

якості: Питома вага відшкодованих до нарахованих по проїзду • % розрахунок 100 100

якості: Частка пільговиків, які гпуУцрггпюті прпгпгіп с ^^ф ш о -куро р т іїс  лікування ^ 7 % розрахунок 15 15

Н ачальник управління праці та соц іаг 
захисту населення Ш епетівської м іськ

ПОГОДЖ ЕНО.
Н ачальник ф інансового управління 
Ш епетівської м іської ради

.Д
ііра

.-ДдГ
УКРАЇНІ

Дата погодження

мп
_2021 року

Сергій БІЛАС 
(ініц іали та прізвище)

Василь ДРИЩ  
(ініц іали та прізвище)


