
від 18.02.2021 року №

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у соціальних гарантій фізичним особам, які надпють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслшуговування і потребують сторонньої допомоги

(КТПКВКМБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 500,00 гривень та

1

№ з/п

20

1

№ з/п Завдання

Забезпечення  проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдання  соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативними актами.

04351452

04351452
(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

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

гривень.

121 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97 -ВР" Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ міністерства  фінансів України від 26.08.2014 року № 836, 

Постанова  КМУ від29.04.2001 року №558 "Про затвердження  Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", 

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

із змінами та доповненням рішення сесії селищної ради  від 17.02.2022 року № 1715 ,

(КФКВКБ)

07564000000
(найменування бюджетної програми)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(код бюджету)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Підтримка малозабезпечених верств населення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

3 113160

1

2.

Ясінянська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Ясінянська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)      

0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0620 1010



гривень

гривень

гривень

М.П.

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

5

0,00

1 500,00 0,00 1 500,00

4

Поштові послуги 1 500,00

5

120 000,00

Спеціальний фонд

5

внутрішній облік

Усього

Чисельність фізичних осіб, яким призначено  компенсацію

Одиниця 

виміру

3

чол

Джерело інформації

121 500,00 121 500,00

18.02.2021 року

(Дата погодження)

№ з/п

1

1

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

029

76

Загальний фондПоказники

2

2 Поштові послуги

121 500,00

1
120 000,00

121 500,00

120 000,00120 000,00 0,00

Компенсація фізичним особам1 0,00

3

2

№ з/п Загальний фонд Спеціальний фонд

120 000,00

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

0,00 1 500,00

Усього

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми
2 5

Усього

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

3 41

Напрями використання бюджетних коштів

2
Надання  соціальних послуг за місцем проживання громадян ,які не здатні до самообслуговування з інвалідністю 1 групи; дітей з 

інвалідністю;громадян похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворих які через порушекння функційорганізму не 

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;дітей,яким не встановлено інвалідність,але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи,тяжкі вроджені вади розвитку,рідкісні орфанні захворювання 

,онкологічні,онкогематологічні захворювання,дитячий церебральний параліч,тяжкі психічні розлади,цукровий діабет 1 типу,гостріабо 

хронічні захворювання нирок,дітей,які отримали тяжкі травми,потребують трансплатації органів,потребують паліативної допомоги 

відповідно до переліку тяжких захворювань.

Спеціальний фондЗагальний фонд

344,82

15,00

грн

грн

Середній розмір компенсації  виплати на 1 людину в місяць

Поштові послуги на 1 людину в місяць

Фінансовий відділ Ясінянської  селищної  ради

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Усього

3

2 120 000,00 0,00 120 000,00

1 500,00 0,00 1 500,00

Кількість

3

29


