
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018р.№ 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №1 від 23.01.2020 /розпорядчий документ 
управління соціального захисту населення 
Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

(КПКВК МБ) Найменування головного розпорядника

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) Найменування відповідального виконавця

3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 Найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —
5. Підстави для виконання бюджетної програми

З 487 100,00 грн. у т.ч. загального фонду з 487 100,00 та спец.фонду грн.

Конституція України від 28.06.1996№254к/96-ВР,Бюджетний кодекс України від 08.07.2010№2456-І7, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” №3551-XII від 22.10.1993р., "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні" №3721-XII від 16.12.1993 р., "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-ХІІ від 21.03.1991р., "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" №203/98-ВР від 24.03.1998р. , "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" №796-ХІІ від 28.02.1991р., "Про охорону дитинства" №2402-111 від 26.04.2001р., постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на 
транспорті загального користування" та від 16.08.1994р.№555 "Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. №354”, «Інструкції про статус та особливості участі у 
бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10.09.14 р. за N 1103/25880, рішення сесії Знам'янської міської ради від 10.01.2020 р. № 2325 «Про бюджет м.Знам' янка на 2020 рік»

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

№ з/п Ціль державної програми

1 Забезпечення соціальних гарантій пільговим категоріям громадян
7. Мета бюджетної програми : Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8.3авдання бюджетної програми:
№ з.п. Завдання

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів грн.
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спец фонд у т.ч. бюджет розвитку усього

1 2 3 4 5 6

1

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 3 487 100,00 0,00 0,00 3 487 100.00

УСЬОГО 3 487 100,00 0,00 0,00 3 487 100,00



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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спец.фонд
І 2

Разом
4

Усього

11.Результативні показники бюджетної

№з.п. Показник Одиниця виміру
Джерело 

інформації Загальний фонд Спец фонд усього

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян грн.

кошторис 2020
3 487 100,00 3 487 100,00

продукту

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний 
транспорт, осіб; осіб

мережа
9 000 9 000

од.
мережа

3 3
ефективності
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом, грн. грн./особу розрахунок 32,29 32,29

якості. Я
питома вага відшкодованих компенсацііЙо'іфрахбйаййх, 
--------------------------------------- ----- ------А і9 О *4^?/о розрахунок 100 100

Начальник управління соціальної за
Знам’янського міськвиконкому

Погоджено
Заступник міського голови з питань д|Л}ьЙот,в 

органів -Начальник фінансового управлі '

Волошина А.М.

Лихота Г.В.


