
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення Покровської міської ради 
Донецької області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ 
Фінансове управління Покровської міської ради 
Донецької області 

(найменування місцевого фінансового органу) 

15.01.2019 № 12/1 /4 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

З- 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 15 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 200,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами) 
Бюджетний кодекс України, Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами) 
Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ «Про Державний бюджет на 2019 рік» 
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) 
Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІ1 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами) 
Постанова КМУ від 14.02.2007 № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування" (зі змінами) 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами) 
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 р. № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік» 



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

7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1 2 

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

2 Телефонізація осель осіб з інвалідністю 1 і 2 групи 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування 14 800,00 - - 14 800,00 

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів 4 070,00 - - 4 070,00 

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне 
обслуговування 10 730,00 - - 10 730,00 

2 Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 групи 400,00 - - 400,00 

УСЬОГО 15 200,00 - - 15 200,00 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 
Програма економічного і соціального розвитку 

міста Покровська на 2019 рік 15 200,00 - 15 200,00 

УСЬОГО 15 200,00 - 15 200,00 



10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Затрат 

обсяг витрат на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів грн. рішення міської ради 4 070,00 0,00 4 070,00 

обсяг витрат на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
транспортне обслуговування грн. рішення міської ради 10 730,00 0,00 10 730,00 

обсяг витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 
і 2 групи грн. рішення міської ради 400,00 0,00 400,00 

2 Продукту 
кількість осіб з інвалідністю, які мають право на отримання 
компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів 

осіб розрахунок 12 0 12 

кількість осіб з інвалідністю, які мають право на отримання 
компенсації на транспортне обслуговування осіб розрахунок 24 0 24 

кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 групи, які мають право на 
пільгове встановлення телефонів осіб розрахунок 5 0 5 

3 Ефективності 

середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів грн./на рік розрахунок 339,17 339,17 

середній розмір компенсації на транспортне обслуговування грн./на рік розрахунок 447,08 447,08 

вартість встановлення телефону грн./на рік розрахунок 80,00 80,00 
4 Якості 

відсоток громадян, яким виплачена компенсація на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів до кількості осіб, 
які забезпечені автомобілями 

% розрахунок 100 100 

відсоток громадян, яким виплачена компенсація на транспортне 
обслуговування автомобілів до кількості осіб, які перебувають 
на обліку для безоплатного забезпечення автомобілем 

% розрахунок 100 100 

відсоток осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, від 
кількості осіб з інвалідністю, які звернулись за його 
встановленням 

% розрахунок 100 100 

Начальник управління соціального захисту населення 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о.начальника фінансового управління 

І.П.Бонзюх 
(підпис) ( ініціали і прізвище) 

С.Ю.Тарасова 
(ініціали і прізвище) 


