
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0710000000

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок 

і на транспортне обслуговування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

09.02.2021 7

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

03192974

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0813171 3171 1010

0810000
Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

03192974

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року №228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на 

бензин, ремонт та технічне обслуговування", рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ з/п

надання щорічної грошової компенсаціїособам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

8. Завдання бюджетної програми

1 забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

499 700,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної 

адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Реалізація державної політики із забезпечення компенсаційних виплат особам з івалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,мотоколясок та транспортне обслуговування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 499 700,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

№ з/п Завдання



М.П.

Департамент фінансів

0,00

0

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, 

ремонт,техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості 

осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками
відс.

дані управлінського обліку

100,00 0,00 100,00

0 якості

Михайло ПЕТРІШКА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту соціального захисту населення
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

218,00

0
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування

осіб
дані управлінського обліку

763,00 0,00 763,00

0
кількість одержувачів грошових компенсацій на бензин, ремонт та 

технічне обслуговування
осіб

дані управлінського обліку
218,00 0,00

надання грошової компенсації 491 600,00 0,00 491 600,00

УСЬОГО 499 700,00 0,00 499 700,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

УсьогоЗагальний фонд

2

1

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

0

2

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

1 0,00 8 100,00

Усього 0,00

1 54

продукту

53 4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00

8 100,00

Спеціальний фонд

поштові видатки

(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

09.02.2021

Заступник директора департаменту фінансів Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації


