
від 31.12.2021 року №

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада

(код)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код)

2. Ясінянська селищна рада

0113242

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення малозабезпечених громадян,учасникам АТО,Чорнобильської АЕС.

Забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян,надання  одноразової  допомоги жителям з онкологічною та патологією та захворюваннями що потребують операційного втручання,постійнрго вартісного 

медикаментозного лікування,та інші важкі захворювання.

225

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

840 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код) (КФКВК)

0110000

0100000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

гривень.спеціального фонду-

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

0,00

(найменування бюджетної програми)

7. Мета бюджетної програми

2

(найменування відповідального виконавця)

3 1090

840 000,00 гривень та

Конституція України,   Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793, Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 836,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.20118 р. № 688, 

Рішення сесії  селищної ради від 23.12.2021 р. № 1549 "Про селищний бюджет на 2022 рік",                                                                                                                                                                  

8. Завдання бюджетної програми

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1

№ з/п

Ефективне задоволення потреб людини, зменшення глибин бідності, поліпшення життєдіяльності, які перебувають у складних умовах життя, забезпечення матеріальної підтримки 

непрацездатних громадян



М.П.

(Дата погодження)

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

31.12.2021 року

(підпис)

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

грн.

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

840 000,001

Право на отримання  допомоги визначеною основними  завданнями  Програми 

мають наступні категорії населення  які прописані та проживають на території 

Ясмінянської ОТГ: учасники АТО, жителям з онкологічною патологією та 

захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного 

лікування, громадяни,  які постраждали  внаслідок пожежі, учасникам бойових 

дій в  Афганістані, учасникам бойових дій в Чехословачинні, Учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Учасникам  Великої 

Вітчизняної Війни, громадянам, яким потрібно допомога на поховання у зв'язку 

з загибеллю (смертю) особи.

0,00840 000,00

840 000,00 0,00

№ з/п

1

Показники

2 4

3 4

0,00840 000,00

1

1

Одиниця 

виміру

Загальний фонд

0,00

№ з/п

5

Спеціальний фонд

Загальний фондДжерело інформації

840 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього

9. Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд Усього

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

1

5

840 000,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення фінансування програми  забезпечити  соціальний  захист окремим  категоріям  громадян,які потребують 

допомоги та  соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян .

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Підтримки у сфері соціального захисту, надання матеріальних допомог та допомог на похованння  не процующих громадян сіл Кваси, 

Чорна -Тиса, Лазещина та селища  Ясіня 

№ з/п

1

2

Завдання

 Основні завдання програми надання одноразової матеріальної допомоги  для   підтримки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  малозабезпечених громадян 

Про затвердження  порядку  допомога на поховання  деяких категорій осіб", виконуючи волевиявлення померлого або особа,  яка зобов'язалася її поховати та в зв'язку з тим, що на день смерті померлі особи не працювали, 

незареєстровані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Усього

840 000,00

Спеціальний фонд

840 000,00

№ з/п Усього

840 000,00

Загальний фонд

0 Затрат 840 000,00 0,00 840 000,00

5 73 6

31 4

0,00 840 000,00


