
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

2552300000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014 року№836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення 2 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради від 23.12.2020 року "Про 
місцевий бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000). Рішення 3 сесії 8 скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін 
до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 рік.(код бюджету 25523000000) від 27.01.2021 р. Рішення 9 сесії 8 
скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 
рік.(код бюджету 25523000000) від 14.07.2021 р.
Рішення 11 сесії 8 скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної 
громади на 2021 рік.(код бюджету 25523000000) від 17.09.2021 р. Розпорядження №90-о.д. від 26.10.2021 р. "Про внесення змін до загального фонду бюджету", Рішення 13 сесії 8 
скликання Тупичівської  сільської ради "Про внесення змін до рішення 2 сесії  8 скликання від 23.12. 2020 року "Про місцевий бюджет Тупичівської територіальної громади на 2021 
рік.(код бюджету 25523000000) від10.11.2021 р.

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

04415235

(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)

0113242 3242 1090

0110000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

152 120,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тупичiвська сiльська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови

8 Забезпечення надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 152 120,00 гривень та

гривень.

22.11.2021 100- о.д.

Тупичiвська сiльська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

№ з/п

Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми



М.П.

4 710,001 Середній розмір матеріальної допомоги грн. розрахунок 4 710,00 0,00

31,00

0 ефективності
1 Кількість громадян, які отримують матеріальну допомогу осіб журнал реєстрації 31,00 0,00

26 000,00 0,00 26 000,00

146 000,00

0 продукту
1 Видатки на соціальний захист населення грн. бухгалтерський облік 146 000,00 0,00

1

1

Соціальне забезпечення окремих категорій населення

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО

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

1 0,00 152 120,00

15 000,00

Одиниця 
виміруПоказники

2
Програма соціального захисту окремих категорій населення на території Тупичівської 
сільської ради на 2021 рік

105 000,00

Спеціальний фонд

152 120,00 0,00 152 120,00

Усього 146 000,00 0,00 146 000,00

0,00 105 000,00

3
Відшкодування вартості проїзду хворих хронічною нирковою недостатністю на 2021-
2023 роки.

4

Загальний фонд

Лариса Шовкова

ПОГОДЖЕНО:

0

Сільський голова
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат
53 4

1

Програма надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, 
тимчасово переміщеним особам, постраждалим учасникам АТО,ООС та членам сімей 
загиблих під час здійснення АТО,ООС-жителям сіл Тупичівської сільської ради на 
2021 рік

15 000,00 0,00

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

152 120,00

Спеціальний фонд

Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Тупичівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

22.11.2021

Начальник фінансового відділу Тупичівської сільської ради Наталія Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5


