
3 .

0800000 
(КТПКВК МБ)

0810000 
(КТПКВК МБ)

0813033
(КПКВТК)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836
(уредакц ії наказу М ін істерства ф інансів  України від 29 .12.2019 р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

N від року
Управління праці та соцзахисту населення Шепетівської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих 
3033 1070 категорій громадян

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень,-у тому числі загального фонду 

______ гривень.

03198586 
(код за Є Д РПО У)

03198586
(код за Є Д РПО У)

2256500000 
(код бюджету)

З 000 000 гривень та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України'ТІро статус і соціальний захист громадян , які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про статус ветеранів війни , 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 їх сімей", ,"Про реабілітацію жертв політичних репересій на Україні","Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні", Про охорону дитинства", Постанова від 17.05.1993р. №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 
користування",Постанова КМУ від 29.01.2003 №117"Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,які мають право на пільги", інш.

Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік» 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми________________ __________________________
N  з/п Ціль державної політики

Надання пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг на проїзд, виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми:



Ыз/п Завдання
І Забезпечення проведення розрахунків з надавачами послуг по пільговому проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян

9. Напрямки використання бюджетних коштів:
V н 1 ч

Мз/п Напрямки використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 ->
Д 4 5 6

1
Забезпечити компенсаційні виплати підприємствам автомобільного транспорту за 
пільговий проїзд транспортом окремих категорій громадян 3 000 000,0 3 000 000,0

Усього 3 000 000,0 0,0 0,0 3 000 000,0

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, ицо виконуються у складі бюджетної програми:
___________________________________________________________________________    ицн;

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми :

N 3/0 Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 4 5 6 7

!
затрат: Витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян грн. Звіт 3 000 000 3 000  000

2

продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом осіб База ЄДАРПа 12 000 12 000
продукту: Кількість перевізників - отримувачів компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян од. Договора 4 4

-»

ефективності: Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом на 1 пільговика грн розрахунок 20,83 20 ,83

4 якості: Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих розрахунок 100 100

Начальник управління праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради

ПОГОДЖЕНО: 4
Начальник фінансового управління Шепетівської 
міської ради

Дата погодження
_2021 року

МП

Сергій БІЛАС
(ініціали та прізвище)

Василь Дрищ
(ініціали та прізвище)


