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НАКАЗ

Про шіесеиня змін до паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звіті» про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №  1104/25881. зі 
змінами, та та рішення районної ради від 5 травня 2017 року А'"19/2 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2016 року №15/5 «1 Іро 
районний бюджет па 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорті]! бюджетних програм районного бюджету на 
2017 рік управлінню соціального захисту населення Камінь Каширської 
районної державної адміністрації за КГГКІЖ:

і 51.3,040 «Надання допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім»ям, інвалідам л дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям».

1513400 «Інші видатки па соціальний захист населення», затверджених 
спільним наказом управління соціального захисту населення ІСамінь- 
Катмрської райдержадміністрації та управління фінансів Камінь 
Каширської районної державної адміністрації від 09 лютого 2017 року № 4. 
в т и ш и т и  його у новій редакції, що додається.

Начальник управління соціального Начальник управління фіианс
•ч'х;:сту населення Камінь- Камі нь-ІСаширст.кої райони
К'аширс-ької РДА державної адмініетраш і
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-ІГ
М.Демиднж" В.Соргпііі'п
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ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

У правління соціального захисту населення

2.
(кпквк мь;

1510000 У правління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)

3
(КГіКВК МЬ) 

1513040

(найменування відповідального виконавця)
Надання допомоги сім 'ям  з дітьми, малозабезпеченим сім 'ям , інвалідам 3 дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МЬ) (КФКВК)’ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 214523.4 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 214523.4 тис.гривень та спеціальної о фонду- 0 тис. гривень

5 . 1Идстани для виконання бюджетної програми 
Конституція УкраїниІЗ- 
Бюджетний кодекс України □
Закон України "П ро Дсржаиннй бюджет України на 2017 рік"П
Закон України віл 01.06.2000р. №1768-111 "П ро державну соціальну допомогу малозабезпеченим с ім "ям ".0  
Закон України віл 16.11.2000р. №2104-111 "П ро державну соціальну допомогу □
Закон У країни від 21.11.1992р. ЛГ»2811-ХІІ "П ро державну допомогу сім "пч з дітьми" З
Постанова КМУ від 27.12.2001 р. №1751 "П ро затвердження Порядку призначення і в і н і л и  г и  державної допомоги сім"ям  з д ітьм и".□ 
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам” .С
Пос і  анова КМУ від 22.02.2006 р. ЛГ“189 "П ро зат вердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 
мають можливості утримуват и дитину або місце ирожнвання невідоме".С ,
Постанова КМУ від 02.08.2000р. №1192 "П ро надання щомісячної грошової допомоги особі, яка  проживає разом з інвалідом І чи II груші внаслідок психічного розладу і потребує
постійного стороньою  догляду, на догляд за ним"__________________________________________________________________________________________________________________________________
,  , ,  .. Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-іітвалідам та тимчасової допомоги дітям
о. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мсти, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



1 2 3 ї  4
1 1513041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пог.оггми
2 1513042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох рпків
3 1513043 1040 Надання допомоги пон народженні дитини
4 1513044 1040 Надання допомоги на дітей, над яхими встановлено опіку чи піклування
5 1513045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6 1513046 1040 1 Іадання тимчасової пержгвно7 допомоги дітям
7 1513047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини
8 1513048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім ям
3 1513049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дгтям-іпаалідам

8. Обсяі и фінансування бюджетної про і рами у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п к п к в к КФКВК
1 Іідпрограма /  завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 з 4 5 6 *7

і 1513041 1040 1513041 - Надання допомоги у зв'язку з 
вагітністю і пологами

1157,00 0.00 1157,00

2 1513041

Забезпечення надання жінкам, які не 
застргіхс'ваі;і в системі загальнообов'язкового 

державною соціального страхування, 
допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1157.00 0,00 1157,00

3 1513042 1040 1513042 - Надання допомоги до досягненні! 
лнгиниіп трирічного ВІКУ

166,10 0,00 166,10

4 1513042
Забезпечення надання допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку 166,10 0,00 166,10

5 1513043 1040 1513043 - Наданий допомоги ири 
народженні дитини

65693,90 0,00 65693,90

6 1513043 Забезпечення надання допомоги при 
народженні дитини

65693.90 0,00 65693.90

7 1513044 * 1040 1513044 - Наданий допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклтояніія

917.50 0.00 917,50

8 1513044
Забезпечення надання допомоги на дітей, над 

якими встановлене опіку чи пік.іування 917,50 0:03 917.50

9 1513045 1040 1513045 - Надання допомоги на дітей 
одиноким матерям 4183.70 0,00 4183,70

10 1513045 Забезпечення надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

4183,70 0.00 4183,70

11 1513046 1040 1513046 - Надання тимчасової державної 
допомоги дітям

628,60 0,00 628,60

12 1513046 Забезпечення надання тимчасової державної 
допомоги дітям

628.60 0,00 628.60

13 1513047 1040 151304*7 • Надання допомоги при 
усиновленні дитини

85.30 0,00 85,30

14 1513047 Забезпечення надання допомоги при 
усиновленні дитини

85,30 0,00 85,30

1? 1513048 1040 1513048 - Наданпя державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям

120236,40 0,00 120236,40



16 1513048
Забезпечення наданняЧ.. <<авної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям 120236,40
------------%

0,00 120236.40

17 1513049 1010
1513049 - Надання державної соціальної 

допомоги Інвалідам з дитинства та дігям- 
інвя.тідам

21454,90 0,00 21454,90

18 1513049
Забезпечення надання державної соціальної 
допомоги інзалідам з дитинства та дітям- 

інвалідам
21*54,90 0,(Ю 21454,90

Усього 214523,40 0,00 214523,40

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми
(тис.грн.)

Н азва регіональної ц ільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної п рограм ну розрізі п ідпрограм і завдань

N зЛі КПКВК І Іазва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1513041 1513041 - Надання допомоги у зв'язку 3 
вагітністю і пологами

Забезпечений надання жінкам, які не 
застраховані в системі 

загальнообов'язкового державного 
соціального страхуванні!, допомоги у 

зв'язку з вагітністю і пологами
Продукту

кількість одержувачів допомоги у зв'язку 3 
загітністю і пологами

осіб Особопі справи, супровідні 
зідомопі па зарахування коштів

560,00

Ефекіншюсіі
середній розмір допомоги у зв'язку т 

вагітністю і пологами
гри. Особозі справи, супровідні 

зіпомоеті на зарахування коштів
1693.00

1513042 1513042 - Надання допомоги до досягнення
ДН1НН0КІ ГрирІЧНОГО ВІК''

Забезпечений надання до по мої н по догляду 
за днтнною до досягнення нею трирічного

ВІКУ
Продукту

кількість одержувачів допомоги по догляду за 
лнтиною до досягнення нею триріч ного віку

осіб Особові снрави.супровіді іі 
відомосгі на зарахування коштів 111,00

Ефективності
середньомісячний розмір допомоги по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку

фН. Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 132.00

1513043 15131143 - Надання допомоги при 
народженні ліпніїи



Забезпечення надання допомоги прн 
народженні дитннн

-

Продукту
кількість одержувачів одноразової частини 

допомоги прн народженні дитини
осіб Особові справн,супровідні 

відомості на зарахувати коштів
1039,00

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги прн народженні першої дитини

осіб Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 2605,00

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги при народженні другої дитини

осіб Особові справи,супрозідні 
відомості па зарахування коигтіь 589,00

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги при народженні третьої та наступної 

дитини

осіб Особові спрани,супровідні 
відомості на зарахуванпя коштів 1401,00

Ефективності
середній розмір одноразової частини допомоги 

при народженій дитини
грн. Особові справи,супровідні 

відомості на зарахування коштів
10320,00

середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги нри народженні першої дитини

грн. Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 872,00

середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги при народженні другої дитини

грн Особові справи,супровід ні 
відомості на зарахування коштів 1044,00

середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги при народженні третьої та наступної 

дитини

грн. Особозі справи,супропідні 
відомості на зарахування коштів 1443,00

1513044 1513044 - ГІяляння допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування

І

Забезпечення надання допомоги її:« дітей, 
над якими встановлено опіку чи 

піклування
Продукту

кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
до б років, над якими встановлено опіку чи 

піклування

осіб Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 2.00

* кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку 

чи піклупаиня

осіб Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 24,00

Ефективності
середньомісячний розмір допомоги на дітей 

віком до 6 років, над якими встановлено опіку 
чи піклування, ірн.середньомісячний розмір 

допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування

грн. Особові справкхупровідні 
відомості на зарахування коштів

1885,00

середньомісячний розмір допомоги на дітей 
віком від 6 до 18 років, над якими встановлено 

опіку чи піклування

гри. Особові сирааи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 2754.00

1513045 1513045 - Надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

'Забезпечення падання допомоги падітей 
одиноким матерям

Продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей вікос* 

до 6 р о к і в  одиноким матерям
осіб Особові справи,супройідні 

відомості :іа г%аоахування коштів
52,03



------ :------------------ :----------------- i f  — -----
кількість одержувачів допомоги nay. сй віком

піл 6 до 18 покій о д и н о к и м  матерям
осіб Особові справи,суііровідні 

відомості на зарахування .коштів
(

240,'J0

кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
зіц 18 до 23 років (я.-ацо дитина навчається за 
де« мою формою навчання) одиноким матерям

осіб Особові справи.супровідні 
відомості на зарахування копти 12,CO

Ефекти впості
середньомісячний розмір допомоги на дітей 

віком до 6 рскіз одиноким матерям
грн. Особові справи.супрсвідн: 

відомості на зарахування коштів
1190.00

середньомісячний розмір допомоги на дітей 
віком від 6 до 18 років одиноким матерям

гри. Особові сп рази .супровідні 
відомості на зарахування коштів 1390,00

середньомісячний розмір допомоги на дітей 
віїсом б і д  18 до 23 років (якщо дитина 

навчається за деішою формою навчання)
O JH  ю  ; и , .  vi;-|. „Т Л Ч

гри. Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 1250,00 .

1513046 1513046 - Надання тимчасової державної 
допомоги дітям

Забезпечення надання тимчасової 
державної допомоги дітям

Продукту
кількість одержувачів тимчасової державної 

допомоги дітям віком до 6 рогіз
осіб Особові справи,супровідні 

відомості на зарахування коштів
12,ОС*

кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 до 18 років

сеіб Особові справк,супровідш 
відомост: на зарахування коштів 94.00

Ефекти в шості
середньомісячний розмір тимчасової 

державної допомоги дітям віком до 6 років
грн. Особові справи,супровідні 

відомості на зарахування коштів
335,00

середньомісячний розмір тимчасової 
державної допомоги дітям віком від 6 до 18 

років

гри. Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 583.00

1513047 1513047 - Надання допомоги при 
усиновленні дитин н

-
Забезпечення надання допомоги при 

усиновленні дитини
Продукту

кількість одержувачів одноразової частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 3,00

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги ирн усиновленні дитини

осіб Особові сирави,супровідні 
відомості на зарахування коштів 6,00

Ефективності
середній розмір одноразової частини допомоги 

при усиновленні дитини
Ірн. Особові справи,супровідні 

відомості на загахування коштів 10320,00

середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги І.рн Усиновленні дитини

грн. Особові снрави,супровідні 
відомості на зарахування коштів

860,00

151304b 151304$ - Паланні; державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям

Забезпеченим надаиня державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям

11родукту
кількість одержувачів допомоги 

малозабезпеченим сім'ям
кільк. сімей Особові сирави.сунровідні 

відомості на загахування коштів 2672,00

1 Ефективності



середньомісячний розмір допомоги ( 
малозабезпеченим сім'ям

ірн. Особові справи .суп рові дні 
відомості на зарахування коштів

V 3751,00

1513049
1513049 - Нядянни державної сопіальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям- 
інвалілям

Забетпечеііин надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям- 

інвалідям
Продукту

кількість одержувачів допомоги інзалідам з 
дитинства пілггул А та Б 1 групи

осіб Особові спразн.супрсвідн: 
відомості на зарахування коштів

290.00

кількість одержувач-в допомоги шпал ідам з 
дитинегва II та 1ТІ груп

осіб Особові справи .супровідні 
відомості неї зарахузашія копта 1560,00

кількість одержувачів допомоги на дітей- 
інвалідів віком до 18 рокіз, у тому числі 

захворювання яких нав'язане з 
Чорнобильською каїасгріїфою, з надбавкою на

осіб Особов. справи,супровідні 
відомості на зарахузашія коштів

405,00 *

кількість одержувачів допомоги на поховання 
інвалідів з дитинства та дітей-інвалідіа

осіб Особов: справи,супровідні 
відомості на зарахування коштіз 15,00

Ефективності
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 

дитинства підгрупи А 1 групи
грн- Особов. справи,супровідні 

відомості назврахузаїшя коштіз
2562.03

середньомісячний розмір допомога інвалідам з 
дитинства підгрупи Б 1 групи

грн. Особов: спрази.супровідні 
відомості на зарахування коштіз

1870.0Э

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства 11 та III груп та на дптпну-інваліда 

віком по ІЯ років

гри. Особові справи,супровідні 
відомості на зарахування коштів 1247.00

середньомісячний розмір допомоги на дітей* 
інвалідів віком до 18 років, захворюванні яких 

пов язане з Чорнобильською катастрофою

ірн. Особові сиразн,супровідні 
відомості на зарахування коштів 1278.00

середньомісячний розмір надбавки на догляд 
дітей-інвалілш віком до 6 років

гри. Особов: справи, супровідні 
відомості на зарахування коштів

1016.00

*
середньомісячний розмір надбавки на догляд 

дітей-інвалідів віком від 6 до і8 років
гри. Особов: справи,супровідні 

відомості на зарахування коштів 1267,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.гри)

Код Найменування джерел надходжень К11КВК

Касові видаїки станом на 
1 січня ззітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 1 Іояснення. що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Усього 0,00 0,00 0.00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкшуєгьси лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
'  Пупкт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджет: в ида гк і в/надан ня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінік реадізап і інвестиційного проекту зазначаться з розбивкою за роками
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Нахде Міністерств* 
ф і їш п з  Укр&їнк 
26 08.2014 Xt 336

ЗАТВЕРДЖЕНО і ^
Наказ /  розпорядчий документ / " ' •  C-’j  . ]Ґ
Управління сошшіьіюгп чахнет/ населення

(каймеиуиаьня галозіїого розпорядника xciti гів місцеиого бюджгіу)

наказ
Управління фінансів

{г|а^мен\вдііііялм|^ц^)го фінансово органу)

1ІЛСПОРТ

1 1500000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 
Управління соціального захисту населення

2.

(КПКІЗК МК) 

1510000 Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МЬ) 

1513400 1090

(найменування відповідального виконавця) 
Інші видатки на соціальний захист населення

(Кі ІКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- U 0  тис. гривень,у тому числі загального фонду- 110 тис.гривень та спеціального фонду- В тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України D
Закон У країни "П ро Державний бюджет України на 2017 р ік"С  
Бюджетний кодекс УкраїниП
П рограма соціальною  захисту населення К амінь-К аш нрського району на 2017-2019 роки, затверджена рішеням районної Радії від 26.12.2016 р. №15/8 П 
П рограма соціального захистуінвалідів Каміпь-К аш ирського району на 2017-2019 роки, затверджена ріш еням районної Ради від 26.12.2016 р. № 15/80
Районна програм а заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в ан (терори сти ч н ій  операції та членів їх сімен та  району на 2017-2019 роки, затверджена 
рішенням районної Ради від 26.12.2016р. №15/8______________________________________________________________________
6 М-та пкпжегної ппгпяч и здійснення заходів, шо спрямовуються на підтримку життєвої о рівня населення з тяжким матеріальним становищем, надання адресної матеріальної допомоги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм га завдань
(тис.Гри.)



N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1513400 1090 1513400 - Інші видатки на соціальний 
ззшісі населення

110,00 0,00 110,00

2 1513400

здійснення заходів, спрямованих на підтримку 
життєвого різня громадян з тяжким 

матеріальним становищем, інвалідів, дгтей- 
інвалідів. мобілізрваним 

військовослужбовцям, які призвані на 
військову службу за контрактом, надання

1І0,П0 0,00 110,00

Усього 110.00 0,00 110,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

1 7 3 4 5
Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК І Іазза показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

і 2 3 4 5 6

1513400 1513400 - Інші видатки на соціальний 
захист населення

* здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвою рівпя громадян з 

тяж кім  матеріальним становишся, 
інвалідів, дітей-іивалідів, мобілізрваним 
військовослужбовцям, икі призвані на 

військову службу за коні рам  ом. наданим

Затрат
згбгзпеченн* заходів енрямованнх на 

підіримку життєвого рівня громадян з тяжким 
мигеріальним становищем, інвалідів, літей- 

ілвалідіз, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на 

військову службу за контракточ». надання

тис.грн. Рішення сесії районної ради, 
розпорядження Кам інь-Каширської 

РДА
40,00

Продукту
Кількість отримувачів осіб Динаміка отримувачів 145.00

Ефективності



середній розмір витрат на забезпечені... заходів 
спрямованих на підтримку життєвою рівня 

громадян, з тяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дітей-швалшів. мобілізованим 

військовослужбовцям. які призвані на 
військову службу за контрактом, надання щомі

грн. особові рахунк»{

758,00

Якості
питома вага відшкодованих послуг до 

н прихованих
відс. звіт 0,00

11. Джерела фінансування інвес тиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Найменування джерел падходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
іігвсстиційноіо проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

У ^ О \й * П ~  ;  -Усього------------------------- 0,00 0,00 0,00

нунк;; Ії'за% ф, 
' П роріз ш

ї ї1 ІачальниіЗДі

V ^  р 
П О  "  '

^ ^ . ..^ і і^ л а т к ів  та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полілясться на підпрограми. 
ті?Гь^Д)Л^йрЬрдх(етгх у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів па реалізацію інвестиційних проектів (програм), 

інвестиційного проекту зазначається :$ розбивкою за роками. к
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