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1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказусгьсялитс увинадку. коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
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" Пункт 11 заповіносгься тілг.ки для затверджених у місцевому бюджеті в иДаткі в/ладан йя кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
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3 І Ірогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається здозбицкою за'_ршами.
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Начальник управління соціального захисту населення 
Камінь-Каширсккої районної державної адміністрації

ПОГ ОДЖВНО:
Начальник фінансовою управління Камінь-Каширської РД/
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г с ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерств фінансів України 
26 ссрння 2014 року 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Камінь-Каптирської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління соціального захисту населення Камінь-Каїгіирської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

в,л - • '  ' V

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0800000_____ Управління соціального захисту населення Камінь-Кашидської районної исржавноГ адміністрації
(К1ІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000______ Управління соціального захисгу населення Каміщ.-Кашиоеької зайопної державної адміністрації
(К1ЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813030 1030.1070 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законолаиством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий г.роїзл окремих 
категорій шо.уалян

(КІ ІКВК МБ] (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1263.0 тис. гривень, утому числі загального фонду- 1263,0 ~ис. гривень та спеціального фонду- 0,0 тис. іривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

І .Бюджетний кодекс України .

2. Закон України «Про Державний бюджет на2(И8рік».

3. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Закон України «Про охорону дитинства-).

6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

7. Закон України «Про основи засади соціального захисту ветеранів прані та інших громадян похилого віку в Україні».

8. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

9. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний зачист».

Ю. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій ;іа Україні».

11. Закон України «Про соціальний та правовий статус війеьковослужбовціи та членів їх сімей ».

12. Закон України «Про соціальний захист дітей війни :•>.



* !

13. Постанова КМУ «Про безплатний проїзд пенсіонерів н° транспорті загального користування ».
Іг <Г

14. Програма соціального захисту населення Камінь-Каширсьхої о району на 2017-2019 роки .

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян і  оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікуванпіх, ремонту будинків, квартир.

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

з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813031 1030 Надання інших пільг окремих категоріям громадян відповідно до законодавства

2 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
__________________ _________ __________________________________________________________________ _____________________ ___________(ткелрн)

Лі!
З /П

КПКВК КФКВК ПІшіро:рам а/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 Л£. 3 4 5 5 7
1

0813030 1030

Підпрограма 0813031 Надання інших пільг окремих категоріям іромадян 
відповідно до законодавства

Завдання: забезпечення погашення заборгованості відшкодування витрат 
пільг потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи ,

Завдання: забезпечення санаторно-куроротного лікування окремих 
громадян відповідно до законодавства.

342,9 342,9

2 0813030 1070 Підпрограма 0813032 Надання пільг окремим категоріям іромадян з 
оплати послуг зв'язку

Завдання: забезпечення погашення заборгованості з надання пільг з 
послуг зв'язку

321.7 321.7

1 3 0813030 1070 Підпрограма 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим катеіт>ріям громадян

Завдання: забезпечення погашення заборгованості зпрведення 
розрахунків автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим 
категоріям громадян

Завдання: забезпечення зпрведеппя розрахунків автомобільного 
транспорту за пільговий проїзд окреми.м категоріям громадян

598.4 598.1

Усього 1263.0 1263,0

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



і
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВІС

■ г
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

11 рої рам а соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки 0813031 342.9 342,9

Проірама соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки 0813032 321.7 321,7

Проірама соціального захист}' населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки 0913033 598,4 598,4

Усього 1263,0 1263,0
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КІ1КВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 081.1030

Підпрограма І :0813031 Надання інших пільг окремих категоріям громадян 

відповідно до законодавства

Тис.грн. кошторис
342,9

Завдання: забезпечення погашення заборгованості відшкодування витрат пільг 

потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи :

Тис.грн.
143

Завдання: забезпечення санаторно-курортного лікування окремих громадян 

відповідно до законодавства

Тис.грн.
199,9

Продукт:

-кількість отримувачів
осіб Ззіти. розрахунки

5ІХ)

Ефективнеєгі:

середньомісячна вартість витрат на надання пільг
грп

677.6

Показники якості:

-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги
О/✓О

100
2

0813030
Підпрограма 0813032 Палання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку

Тис.грн. кошторис
321,7



Завдання: забезпечення по:^ пня заборгованості з надання пільг з послуг 

зв'язку

і у
321,7

Продукт:

-кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (користування телефоном)
осіб звітність

696

Ефективності:

-середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку 

(користування телефоном)

гри. звітність
36

Показники якості:

-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги
%

3 0813030 Підпроірама 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Тис. гри. кошторис
598.4

Завдання: ГТоовсленпя погашення заборгованості розпахупків з 

підприємствами автомобільного трансорту за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

Тис.грн.
148,4

Завдання: Проведення оозоахунків з підприємствами автомобільного 

трансорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Тис.грн.
450,0

Продукт:

-кількість перевезених пільговиків автотранспортом у приміському сполучені
осіб Розрахунковий показник

15150

Ефективності:

-середньомісячна вартість проїзду на автомобільному транспорті у приміському 

сполучені

грн. Розрахункові) (відношення 
обсягу наданих перевезень до 
кількості осіб за місяць)

29

Показники якості:

1 -питома вага пільговиків, які отримали пільгові послу™
%

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^
_____________________________________________ _________________________________ ______________________________________ _________________________________ ( тис.грн)
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1 Підпрограма 1


