
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
ВІД і 'і  ЛіУ: Д і ї . '________№  _________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

.0800000

(Код)

.0810000

(Код)

.0813171 1010

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
адміністрації 

(найменування головного розпорядника)
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної

адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування________________________________

(Код) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4.

5 .

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3 400,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» (із змінами), 
Наказ МінФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та 
доповненнями, постанова Кабінету Міністрів від 14.02.2007 №228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 19.07.2006 №999 «Про затвердження Порядку 
забезпечення інвалідів автомобілями» (із змінами). Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 
грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами). Рішення Костянтинівської районної ради від 21.12.2018 р.№ УІІ/27-528 «Про 
районний бюджет Костянтинівського району на 2019 рік»».



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

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування

7.
Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування атомобілів, 
мотоколясок і на транспорте обслуговування

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1

Здійснення компенсаційних виплат 

особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування

3 400,00 0,00 3 400,00



Усього 3 400,00 0,00 3 400,00

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

гривень
Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

грн. кошторис 3 400,00 0 3 400,00

2 продукту
кількість одержувачів компенсацій 
на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів та

осіб єдин.держ.автом. реєстр 2 0 2

кількість одержувачів компенсацій 
на транспортне обслуговування осіб єдин.держ.автом. реєстр 6 0 6

3 ефективності



середній розмір компенсації на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів

грн. згідно розрахунку 343,34 0 343,34

середній розмір транспортного 
обслуговування грн. згідно розрахунку 452,08 0 452,08

4 якості
частка осіб з інвалідністю, яким 
виплачено компенсацію на бензин, 
ремонт, техобслуговування 
автомобілів та мотоколясок, від 
кількості осіб з інвалідністю, які 
забезпечені автомобілями та 
мотоколясками

% X 100 0 100

частка осіб з інвалідністю, які 
перебувають на обліку для 
безоплатного пільгового 
забезпечення автомобілем, мають 
право на забезпечення 
автомобілем, від кількості осіб з 
інвалідністю, яким виплачено 
компенсацію на транспорте 
обслуговування

%

-------------- Х о ' Г і РЗСи" -

X

^ ----------------------------

100 0 100

* 0°^

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження

/* О. -І СГ С{ оз а.їх о: х

е/о:

Ьш&г*.
(підпис)

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Дудкіна Л.Л.
(ініціали та прізвище)


