
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення(1) (0) (9) (0) (0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(3) (2) (4) (2)(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -410 200

гривень.-410 200 гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу ”, “Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,
“Про реабілітацію інвалідів в Україні”, рішення сесії " Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення Піщанської
територіальної громади 2021-2023роки", від 24.12.2020 № 14-3/VIIІ, Про сільський бюджет Піщанської сільської ради на 2021 рік"№33-3/VIIІ від
24.12.2020

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Пiщанська сiльська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24-д01-02-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

Пiщанська сiльська рада(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)
(найменування головного розпорядника)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

Пiщанська сiльська рада (0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0)
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
1
2

10.

(грн)

N з/п

1
1
2

Усього

386 200

410 200
24 000

5

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної
програми

Спеціальний фондЗагальний фонд

42 3
-Комплексна програма соціального

захисту населення   Піщанськоїсільської
територіальної громади на 2021-2023роки

386 200
24 000 -Програма поховання померлих одиноких

громадян на території Піщанської
сільської територіальної громади на
2021-2023роки

-410 200Усього

УсьогоСпеціальний фондЗагальний фонд
Напрями використання бюджетних

коштів

4 532
- 386 200забезпечення здійснення надання

додаткової соціальної допомоги
386 200

-забезпечення здійснення оплати послуг
поховання

24 00024 000
Усього -410 200 410 200

забезпечити можливість отримувати соціально- незахищеним верствам населення різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги

Мета бюджетної програми
надання соціальних допомог та послуг незахищеним верствам населення Піщанської територіальної громади та сім"ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні ії самостійно подолати: інваліди,чорнобильці, діти війни,учасники бойових дій,воїни Афганістану,учасники АТО та члени їх сімей,багатодітні сім"ї,одинокі громадяни,діти-сироти,онкохворі,громадяни старшого покоління та інші громадяни

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення надання матеріальної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів



11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

обсяг видатків на поховання

середній розмір на поховання на одну
особу
ефективності

Кількість отримувачів матеріальної
допомоги

кількість отримувачів подарункових
наборів
кількість осіб  поховання
продукту

обсяг видатків на надання матеріальної
допомоги іншим категоріям  населення

обсяг видатків на придбання продуктових
пакетів пільговим категоріям населення грн.

осіб

осіб

грн.

осіб

грн.

грн.

Дата погодження

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Фінансово-економічний відділ Піщанської сільської ради
ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

якостіпитома вага громадян,які звернулися для
отримання матеріальної допомоги

01-02-2021

відс.

середній розмір подарункових наборів на
одну особу
середній розмір допомоги на одну особу

грн.
грн.

кошторис

розрахукон
розрахунок

розрахунок

кошторис

розрахунок
розрахунок

кошторис

розрахунок

152,00
1 467,00

24 000,00

-
-

-

1 467,00
152,00

100,00розрахунок 100,00

С.В Тищенко
(ініціали/ прізвище)(підпис)

Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)(підпис)

5

Загальний фонд

-

-

-

-

6

Спеціальний фонд

-

-

-

286 200,00

4 000,00

6,00

195,00
660,00

24 000,00
100 000,00

Усього

7

100 000,00
286 200,00

6,00
660,00
195,00

4 000,00

Результативні показники бюджетної програми:

Джерело інформаціїПоказник Одиниця виміру

3 42
затрат



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


