
ЗАТВЕРДЖЕНО 
' Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 201 8 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 9 від 0 4 .  _

Управління праці та соціального захисту населення Шспетівської 
міської ради
(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 №  ___

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000 
(КТПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Шспетівської міської ради 03198586__
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРГІОУ)

0810000 
(КТПКВК МБ)

0813171__
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Шспетівської міської ради
(на й м е ну ва н ня в і д нові дал ь н о го виконав ця)

 03198586
(код за ЄДРПОУ)

3171 1010_ Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування
(КТІІКВКМБ (КФКВК) автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування  2256500000_

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -39364 гривень, у тому числі загального фонду -  39364 гривень та спеціального фонду - ___0  гривень.

5. Підстави .для виконання бюджетної програми:   Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України №1489-111 від 22.02.2000р про психіатричну
допомогу, Наказ МФ№688 від 14.05.2018 року " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результивних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі ’’Соціальний захист та соціальне забезпечення”,Постанова КМУ від 02.08.2000р.№1192, Рішення VI сесії міської ради від 
25.02.2021р. №45. ‘ч

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



1 Забезпечення реалізації надання соціальних гарантій особам з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/ п Завдання

1 Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:' (грн)
№ з/п Напрями викормстання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
і ' .. . Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин 7200 7200

2 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на транспортне обслуговуванню 32 164 32164
Усього 39364 39364
10. І Іере.іік місцевих/реї іоііадьних програм, що виконуються у складі бюджетної нрограми:(грн)

і № з/п і 1 а йменуванн я м і с це в о ї/ ре гі о н ал ь ної про гра м и Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:

і №
| з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин

грн. розрахунок 7200 7200

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю па 
транспортне обслуговування

грн. розрахунок 32164 32164

2 продукту
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідніс
тю. які в установленому порядку забезпечені 
автомобілем

осіб журнал отримання 
автомобіля 14 14

кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідніс
тю, які мають право на забезпечення автомобілем, 
але не одержали його і користуються автомобілем, 
придбаним за власні кошти*

осіб журнал реєстрації 
документів для отримання 
автомоб 4 4

кількість одержувачів компенсацій на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів

осіб відомість на виплату 
компенсації

18 18

кількість одержувачів компенсацій на транспортне 
обслуговування

осіб відомість на виплату 
компенсації

61 61



3 я кості

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено ком
пенсацію на бензин від кількості осіб з 
інвалідністю, які забезпечені автомобілями, %

осіб розрахунок 100 100

частка осіб з інвалідністю, які перебувають па 
обліку .для пільгового забезпечення автомобілем 
від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачеро:^  
компенсацію на транспортне обслутовуваш:ґя;$&

осіб

її?***,
А

розрахунок

/ 7

100 100

захисту населення Шепетівської міської ради 

ПОГОДЖЕНО:
1 іачал;ЬТ)|ікч|Л-нарсового управління 
1Ііта (еді'веької міської ради

//-Дата патодЖе^нях X \

№ І Ш ЖІр'

 С.Г. Білас__
(ініціали та прізвище)

 В.О. Дрищ
(ініціали та прізвище)

//


