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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження МІСЬКОГО голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

__

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________  _
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______ Верхньодніпровська міська рада______  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. 9 і 10000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада 
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 01 і 3242
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення________ ________ _______  __ _________

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

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1913 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 913 170,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджені рішенням Верхньодніпровської міської ради Ks 34-3/VIII від 15.12.2017 року, " Програма поховання померлих безрідних та 
невідомих громадян на кладовищах
Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 26-3/УШ від 15.12.2017 року, рішення 
міської ради від 24.12.2020 № 51-3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"  

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

№ з/п Ціль державної політики

1
Надання державної політики у сфері соціального захисту та підтримки населення, соціального обслу говування громадян, які потребують допомоги і підтримки збоку органів місцевого самоврядування.

7. Мега бюджетної програми
Забезпечення падання ер допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які
цього потребують.Організація поховання на кладовищах Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

2 Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі 
відсутності родичів______ _________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджегних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
1 Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 1 893 170,00 0.00 1 893 170,00

2
Поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без 
певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 
невпізнаних трупів та v разі відсутності родичів

20 000,00 0,00 20 000,00

УСЬОГО і 913 170,00 0,00 1 913 170,00
! 0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

вень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах 

Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.
20 000,00 0,00 20 000,00

2
Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 1 893 170,00 0,00 1 893 170,00

Усього 1 913 170,00 0,00 1 913 170,00
і і. Результативні показники бюджетної

Г.М Лебідь

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

грн. кошторис 1 893 170,00 0,00 1 893 170,00

Витрати на захоронения. грн. кошторис 20 000,00 0,00 20 000,00
продукту

кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб розрахунок 946,00 0,00 946,00
кількість безпритульних, безрідний осіб, які плануються захоронити осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00

ефективності
Середній розмір матеріальної допомоги грн. 1 розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Середні затрати на захоронения однієї особи грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Верхньодніпровський міський голова

пог
ФІІ тіровської міської ради

б^вІдЙілу 
S з підпис)

В.М. Максимова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


