
КАМІНЬ КАЛ П ІНСЬКІ РАЙ0Н1ІА /ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРА1.ЦЯ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРЛІШВНЯ СОЇ ЦАЛЬНОІ О ЗАХИСГУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

8 лютого 2019 року м. Камінь - Каширський №  І

! 1 ро затверджеі 11 ія паспорті в 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Правій складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджеі і а і а звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №830,зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
Украйні від 10 вересня 20 і 4 року за №  1104/25881, зі змінами

ІІАК'Л і У 10;

Чадаердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по управлінню 
соціального захистч населення за К Г Ж В К :

- 081 3011 « II: іДс; 111 і я пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
юдегоріям і юмадян відповідно до законодавства»;
ОКІЗН12 сі Іадатпя субсидій населенню для відшкодування виплат на оплату 
а;,і пюво-комугальних послуг»;
0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічпоі'о 
побутового палила і скрапленого газу окремим категоріям громадян 
в і д і ю в і дно до за кч а і од, і і вства»;
0813022 о Надання субсидій населенню для відінкодування витрат на 
придбав ня , вех . сто га рїдког'о пічного побутового палива і скрапленого
Г  -і у  >>;

081303 1 «Надання інших пільг окремим категоріям громад ти відповідні), о
з .ікоиодавстна»;
08 і 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно з  оплати 
по; л\ г зв'я іі;у>/;
08 і 304 1 <чі Іаданпя допомоги у зв'я >ку з ваг ітиістто і пологами»;г * 
ь;- И;42 «І і;.да В:>. допомоги при уч иновлеппі дитини»;
0813043 «1 Іа чанах допомоги при народженні дитини»:



0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чі 
піклува кия»;
08 ! 3045 «1 Іадання допомоги на дітей одиноким матерям»;
081 3046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям»
0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпечена
сім'ям»; "1-~"
0813050 «1 [ільгрве медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідої 
Чорнобильської к атае тр оф и » ;
0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю 
дитинства га дітям з інвалідністю»;
0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не макгп 
права на пенсію та особам з інвалідністю,-державної соціальної допомоги и;
догля-д»;
0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 1 
групи внаслідок психічного розладу»;
0813084 «Î Іадання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючії' 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права н 
пенсійну виплат у»;
081 >085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючії' 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також з; 
особою, яка доі;лядас 80-рІчного віку»;
0813086 «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перитіатальн 
ураження цервної системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанн 
(л.чворювалня. онкологічні, о іко  гематологічні захворювання, дн г мчи і 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет'»;
0S13090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб 
інвалідиіст ю власлі;юк війни»;
0813104 < Забезпечення соціальними послугами, за місцем проживанн 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком»; 

-08 LH 40 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровленії 
дітей, що їд ійсню іоться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, як 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
0813160 <• Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надают 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 
інвалідністю, хворим, які не здатні досамообслуговування і потребую; 
сторонньої допомоги»;
081.3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспорт 
обслуговування >;
0813230 «.ІЗигілата державної соціальної допомоги на дігей-сиріт та дігеі 
позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного тип 
і а нрийіх' ипіх сім'ях, грошового забезпечення батькам-виховатцлям 

л ;рйііІ0Мни-.( батькам за надання соціальних послуг»;
.(/81324'iî ' xiiti:n . заходи у сфері соціального захист) і соціальної '
забезпечення»:.-.

!

на%дьйіїка,угі-|%влі й'н я /Т  / 13. Леонень

11 ролцевйч 2348 і



— —.  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 соціального захисту' населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

„ „  01 . М - <//
V

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813011 1060 Надання пільг на житлово-комунальнихпослуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -10000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10000,0 тис. гривень та спеціального фонду-____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
6. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
7. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
8. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
9. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
10. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
11. Закон України «Про міліцію».
12. Закон України «Про пожежну безпеку».
13. Закон України «Про службу безпеки України».
14. Закон України «Про прокуратуру».
15. Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
16. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
17. Закон України «Про охорону дитинства».
18. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19. Кримінально-виконавчий Кодекс України.
20. Закон України «Про освіту».
21. Основи законодавства України про культуру.
22. Закон України «Про статус суддів».
23. Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
24. Закон України «Про правові засади цивільного захисту».
25. Закон України «Про автомобільний транспорт».
26. Закон України «Про транспорт».
27. Закон України «Про залізничний транспорт».
28. Р1КМУ від 29.01.2003 № 117« Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
29. ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок 

субвенції з державного бюджету».
30. ПКМУ від 01.08.96 •№ 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
31. ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
32. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».



6.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної проірами забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мста бюджетної програми : забезпечення у наданні пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. 

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до закодавства —

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних поспуг окремим категоріям громадян 
відповідно до закодавства 10000,0 10000,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільг на ЖКП 
населенню тис.грн. Кошторис 10000,0 10000,0

Кількість отримувачів пільг (включаючи осіб Звітність 44502 44502



. сім’ї)

продукту

Кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім’ї) осіб Звітність 44502 44502

ефективності

Середній розмір витрат на надання 
пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг

грн. Звітність 224 224

ЯКОСТІ г ...
Рівень забезпеченості відшкодування 
пільг населенню на ЖКП

-------
100 100

' /  А  Начальник управління
у 7 І \*\ч. / * ) ^  з. 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управ

.М.Демидюк
и та прізвище)

чук
прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від О і .  0О ІГ  . / /

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 

(КПКВК МБ) (КФКВІ<У (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35861,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35861,1 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Постанова КМ У від 21.10 1995р.№848, зі змінами.
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

/№ Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7,Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг

9.Напрями використання бюджетних коштів:

N9 з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



\

Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 35861,1 35861,1

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування субсидій 
населенню для відшкодування 
житлово-комунальних послуг

гис.грн. Кошторис 35861,1 35861,1

Кількість отримувачів цомогосподарств Звітність 7492 7492

2 продукту

Кількість отримувачів цомогосподарств Звітність 7492 7492

3 ефективності

Середній розмір витрат на надання 
субсидій на оплату житлово- 
комунальних послуг

грн. Звітність 4772 4772

4 ЯКОСТІ % X 100

Рівень забезпеченості відшкодування. .... 
пільг населенню на ЖКП 
---------------- —--------- :-----------

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансового у

• ■ • і-. V ‘
Р л

к  '

Л і< &
ь  $  -

* 4

(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

від

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813021 1060 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КФКВК)’ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6965,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6965,7 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
6. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
7. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
8. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
9. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
10. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
11. Закон України «Про міліцію».
12. Закон України «Про пожежну безпеку».
13. Закон України «Про службу безпеки України».
14. Закон України «Про прокуратуру».
15. Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
16. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
17. Закон України «Про охорону дитинства».
18. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19. Кримінально-виконавчий Кодекс України.
20. Закон України «Про освіту».
21. Основи законодавства України про культуру.
22. Закон України «Про статус суддів».
23. Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
24. Закон України «Про правові засади цивільного захисту».
25. Закон України «Про автомобільний транспорт».
26. Закон України «Про транспорт».
27. Закон України «Про залізничний транспорт».
28. ПКМУ від 29.01.2003 № 117 « Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
29. ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок 

субвенції з державного бюджету».
30. ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
31. ПКМУ від 31.03.03 №426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
32. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».



б.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної пробами забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

/№ Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства .

8.3авдання бюджетної програми V

№ з/п Завдання

1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 6965,7 6965,7

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір надання пільг на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу окремим 
категоріям громадян відповідно до

тис.грн. Кошторис 6965,7 6965,7



якості

..,<івства

продукту

ЗвітністьКількість отримувачів пільг на тверде 
палива та скрапленого газу

ефективності

Середній розмір на надання пільг на 
тверде палива та скрапленого газу

Рівень забезпеченості відшкодування 
пільг населенню на на тверде палива та 
скрапленого газу \

Начальник управління
/ /

/ А ■З VПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління& 0с\ *

1275Звітність

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)

!



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від о  і .  0 с 2 .  ./

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813022 1030 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10500,0тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10500,0тис. гривень та спеціального фонду-____ тис. гривень,
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Постанова КМУ від 21.10.1995р. зі змінами.
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

/№ Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення у наданні субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання тверд ого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.



9. Напрями використання бюджетних коштів.

№  з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1

Ннадання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу .

10500,0 10500,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат
Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу (КПКВК МБ) 
(КФКВК)1 (найменування

гис.грн. Кошторис 10500,0 10500,0

2 продукту

Кількість домогосподарств на 
отримання субсидій на тверде палива 
та скрапленого газу

домогосподарств Розрахунки, списки одержувачів 
субсидій управління 2500 2500

3 ефективності

Середній розмір субсидій на 
відшкодування на придбання твердого 
палива

грн звітність 2855 2855

Середній розмір субсидій на 
відшкодування на придбання 
скрапленого газу

грн. звітність 286 286

4 якості



>,езпеченості відшко 
_̂ ідій населенню на ЖКП

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансового

.0.31 ? ?
/ Л  o J .  М Г %

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

та прізвище)

ш .





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 соціального захисту населення Ка.чінь-Каширської РДЛ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 < Г

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Кашиоської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 1060 Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 199,0 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
7. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням 

Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
8. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної проірами забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



І

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 199,0 199,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільг на ЖКП 
населенню тис.грн. Кошторис 199,0 199,0

Кількість отримувачів пільг , які стоять 
на обліку на забезпечення с/к 
лікуванням

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
управління 45 45

2 продукту

Кількість отримувачів пільг , які 
потребують с/к лікування осіб Розрахунки, списки пільговиків 

управління 45 45

3 ефективності

Середній розмір витрат на придбання 
с/к путівок грн. Розрахунки, списки пільговиків 

управління 8760 8760

4 якості



І

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 199,0 199,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільг на ЖКП 
населенню тис.грн. Кошторис 199,0 199,0

Кількість отримувачів пільг , які стоять 
на обліку на забезпечення с/к 
лікуванням

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
управління 45 45

2 продукту

Кількість отримувачів пільг , які 
потребують с/к лікування осіб Розрахунки, списки пільговиків 

управління 45 45

3 ефективності

Середній розмір витрат на придбання 
с/к путівок грн. Розрахунки, списки пільговиків 

управління 8760 8760

4 якості



І

..«нь забезпеченості відшкодування 
(пільг населенню на прибання твердого 
[та скрапленого газу

.Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управлін

/ :  ; • ; ]  і |
1 $

/ * :

Я . о л

М.М.Демидюк 
ініціали та прізвище)

іртнійчук 
та прізвище)





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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від О <S і 0 J -  /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813032 1060 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 776,0тис. гривень, у тому числі загального фонду - 776:0тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис, гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
7. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням 

Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
8. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджег на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання.пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

9,Напрями використання бюджетних коштів:



№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання_пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 776,0 776,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

гис.грн. Кошторис 776,0 776,0

2 продукту

Кількість отримувачів пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
управління 18000 18000

3 ефективності

Середній розмір витрат 
відшкодування пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

грн Розрахунки, списки пільговиків 
управління 43 43

4 якості

Рівень забезпеченості і Л  
------- --------- -----

» С і*  11

ПОГОДЖЕНО:
О  Р \

Начальник фінансового угі

*°  Г1 г- П Я
4 *

(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)

7»
Х Л  *



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 І , О / .

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1187,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1187,6 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811-ХІІ від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет па 2019 рік».

6.Цілі державної полі гики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної попітики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мега бюджетної програми : забезпечення у наданні допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у наданні допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.
1 1187,6 1187,6

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

. . . .  ]

усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на надання допомоги у зв'язку 
з вагітністю і пологами гис.грн. Кошторис 1187,6 1187,6

2 продукту

Кількість виплат допомоги зв'язку з 
вагітністю і пологами, осіб звітність 382 382

3 ефективності

Середній розмір виплат допомоги 
зв'язку з вагітністю і пологами, грн

звітність
2010 2010

4 якості- X 100

Рівень забезпеченості %

і іл /. .

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управ

(під
М.м.Демидюк 

(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук ̂ * О.І .иир І ПІІТІ-іу 14
(підпис) (ініціали та прізвище)



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 соціального захист.1 населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від £>/■ О с * ,  С /
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813042 1040______ Надання допомоги при усиновленні дитини
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 144,5 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям здітьми» №2811-ХІІ від 21.11.1992р. зі змінами
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджеі на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні! допомоги при усиновленні дитини

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у наданні допомоги при усиновленні дитини



9.Напрями використання бюджетних коштів:

N3 з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1
Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини.

144,5 144,5

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 5

1 затрат

Витрати на надання допомоги при 
усиновленні дитини гис.грн. Кошторис 144,5 144,5

2 продукту

Кількість одноразових виплат допомоги 
при усиновленні на кожну дитину осіб звітність 3 3

Кількість щомісячних виплат допомоги 
при усиновленні на кожну дитину осіб звітність 89 89

3 ефективності

Середній розмір одноразових виплат 
допомоги при усиновленні на кожну 
дитину

фН
звітність

10333 10333

Середній розмір щомісячних виплат 
допомоги при усиновленні на кожну 
дитину у

грн
звітність

898 898

4 якості X



І

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

тнійчук 
(ініціали та прізвище)

івень забезпеченості

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник





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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від ® $  г 0 J .  см н у * .  ^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.0813043. 1040 Надання допомоги при народженні дитини 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54545,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 54545,0 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811-XII від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефект ивної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні допомоги при народженні дитини

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у наданні допомоги при народженні дитини

9.Напрями використання бюджетних коштів: -У..''

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



І

Забезпечення у наданні допомоги при народженні дитини 54545,0 54545,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п

1

1

Показник

затрат

Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд

54545,0

44882

1215

Спеціальний фонд усього

54545,0

44882

1215

100

продукту

Рівень

Рівень

Витрати у наданні допомоги при 
народженні дитини Кошторис

Кількістьщомісячних виплат допомоги 
при народженні дитини звітність

ефективності

ЗВІТНІСТЬ
Середній розмір щомісячних виплат 
допомоги при народженні дитини)

Начальник 

Начальник

‘ '* ..05 і о 7.0

Л  Ч П А  й е н  а

якості

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДЛ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від г і /  /

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опку чи піклування 

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1523,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1523,7 тис. гривень та спеціального фонду-____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811-XII від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мста бюджетної програми : забезпечення у наданні на дітей одиноким матерям

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опку чи піклування

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опку чи піклування 1523,7 1523,7

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на допомоги на дітей, над 
якими встановлено опку чи піклування гис.грн. Кошторис 1523,7 1523,7

2 продукту

Кількість виплат допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування осіб звітність 352 352

3 ефективності

Середній розмір допомоги на дітей 
одиноким осібам, (матерям, удовам, 
удівцям,усиновителям)

грн
звітність

3348 3348

4 якості

Рівень забезпеченості % 100

О / \■п V /  .. V *■ “  - ----------------- і.- "

■ V і  І і ' ;
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового уп

\  '**>, - ■1̂ 
р*ї:0

'О Х * -  о /?

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 9 , о и . г '/

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5999,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5999,6 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811-XII від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної проірами : забезпечення у наданні допомоги на дітей одиноким матерям 

8.3авдання бюджетної програми

N2 з/п Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

9.Напрями використання бюджетних коштів:

Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



1

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям.
1 5999,6 5999.6

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Загальний фонд

5999,6

574

1507

Спеціальний фонд усього

5999,6

574

1507

100

Рівень забезпеченості

Начальник управлі 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управліїШ:

\  :Д О

Одиниця виміру Джерело інформації

затрат

Витрати на надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

продукту

Кількість одиноких осіб (матері, удови, 
удівці,усиновителі)

ефективності

Середній розмір допомоги на дітей 
одиноким осібам, (матерям, удовам, 
удівцям,усиновителям)

ЯКОСТІ

Кошторис

звітність

звітність

Показник

тис.грн.

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 6  , о и .

Паспорт
. . . Я

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 452,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 452,5 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-111 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».
5. Постанова КМУ від 22.02.2006р.N2189 «Про затвердження порядку призначення тимчасової державної допомоги дітям, яких батьки ухиляться від сплати аліментів, не мають
6. можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»
7. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6.1 (ілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні тимчасової державної допомоги дітям 

8.3авдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання

1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

9.Напрями використання бюджетних коштів:



№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям 452,5 452,5

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на надання тимчасової 
державної допомоги дітям гис.грн. Кошторис 452,5 452,5

2 продукту

[Кількість одержувачів на надання 
{тимчасової Державної допомоги дітям осіб звітність 60 60

3 ефектиеиості 1 1 1

С-; г-. :-:й розмір на надання тимчасової 
державної допомоги дітям грн

звітність
1041 1041

4 якості

Рівень забезпеченості % 100 100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: \Г .
11°

Начальник фінансового управл !Н :

О о і .

ИО
М.М.Демидюк 

(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)

Ч  *  
0231183^



І
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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

'  віл О  $  . 0 с Я & ї ^  ф- ^  {

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  108670,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 108670,4 тис. гривень та спеціального фонду-____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-111 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6.Цілі державної політики.на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

ІПь ДЄрЗ«2ВНЛЇ ГІОП: • *44

/ .Л іс и  ^і\.',</і^ііл . копирами . ^иіісЛіСЧСііІІЯ $ іиі.МИІИ СО ЦІ&Ію пСі Д С і /• і«їсгіі03а063П£Ч<£НИМ СіМ ЯМ

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

9,Напрями викорисгання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 108670,4 108670,4

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1 -X

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Спеціальний фонд усього

1523,7

26478

4657,11

100

\У. >мінь.,

г - ш
Начальник /правління

Середній розмір допомоги на надання 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям)

звітність

якості

Рівень

М.М.Демидюк
; V-. О ^

ПОГОДЖЕНО: . ___
Начальник фінансового управліі

(ініціали та прізвище)
ь і і н й ----- — *

//
*  \ °  *'■

023

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)

затрат

Витрати на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

продукту

Кількість виплат на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

ефективності

Показник Загальний фондОдиниця виміру Джерело інформації

1523,7

звітність 26478

Кошторис

4657,11



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') 
від О а ,  О у і. (Г  4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3105,8 тис. гривень, утому числі загального фонду-3105,8 тис. гривень та спеціального фонду-____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України .

2. Бюджетний Кодекс України (із змінами).

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» .

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ ( із змінами).

б.Постанова КМУ від 20.09.2005 р. № 936 «Порядок використання коштів державного бюджету для програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

6.Постанова КМУ від 17.08.98 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань».

7.Порядок використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджене рішенням

обласної Ради № 34/42 від 02.04.2015р.
8.Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення соціального захисту населення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

8.3авдання бюджетної програми



4 І

№ з/п Завдання

1 Відшкодування вартості за придбані медичні препарати, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2 Відшкодування вартості за зубопротезування , громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 3105,8 3105,8

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільгового 
медичного обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

тис.грн. Кошторис 3105,8 3105,8

Кількість отримувачів пільги осіб Дані ЄДАРП 46294 46294

2 продукту

Кількість виплат по відшкодуванню 
вартості за придбані медичні'препарати 
громадянам , які постраждали внаслідок

осіб
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат.за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету

3822 3822



г

,^'ильської катастрофи

Кількість виплат по відшкодуванню 
вартості на зубопротезування 
громадянам , які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

осіб
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету

195 195

3 ефективності

Середній розмір відшкодування вартості 
за придбані медичні препарати 
громадянам , які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат.за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету

731 731

Середній розмір відшкодування вартості 
на зубопротезування громадянам , які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат.за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету

1592 1592

4 якості X

Рівень забезпеченості пільгового 
медичного обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи
------------------------------------------------------------------------------ А-----------

% 25

Начальник управлінняО . N / -  ̂ ; •:
-

ПОГОДЖЕНО:
' ■ ; - І  | ! > ' Начальник фінансового управлінні

! *' ' " ' Л
\ %  ___
\ * г  * *  * > 4 ' *  *

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від О * '  Ш . М Н 9 ,  . Vу ^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32971,5 тис. гривень, утому числі загального фонду-32971,5 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, та дітям з інвалідністю »
5. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення у наданні забезпечення у наданні державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 32971,5 32971,5



1

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Показник

продукту

Кількість одержувачів 
державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю

ефективності

Середній розмір по догляду 
державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю

£Г)ЬНр/
якості

Рівень

•££311833

Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд усього

32971,5 32971,5

ЗВІТНІСТЬ

(підпис)

(підпис)

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)

2078

Кошторис
затрат витрати на надання державної 
соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

І



1
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 доку мент 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
»ід O 'â ,  V ?

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6271,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду-6271,8 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю »
5. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет 2019 рік»

б.ІДілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мста бюджетної програми : забезпечення у наданні соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
8.3авдання бюджетної програми

Ne з/п Завдання

1 Забезпечення у наданні соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

9.Напрями використання бюджетних коштів:

N2 з/п Наррям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд 6271,8 6271,8

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)



І
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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
від О Х  Л ) 4 г & о ( % .  р У /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7834,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7834,7 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю »
5. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет 2019 рік»

6.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

N2 з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 
в.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення у наданні по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

9.Налрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Забезпечення у наданні по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок 
психічного розладу 7834,7 7834,7



10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 ■\ 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

продукту

Кількість одержувачів по 
догляду за особами з інвалідністю І 
чи II групи внаслідок психічного 
розладу

звітність

З ефективності
звітністьСередній розмір по догляду за 

особами з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу

. Ч  л'.-.ЧОг. У* ___

4 якості

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового упр;

. " : О ' }  Л  О п-*-• V  с  •- -- °£3і1833

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

7834,7 7834,7Коштористис.грн.

затрат втрати на надання по 
догляду за особами з інвалідністю І 
чи II групи внаслідок психічного 
розладу

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)



1
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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

від о к  о а г & / /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161,0 тис. гривень, утому числі загального фонду - 161,0 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Постанова КМУ від 27.12.2017р.№1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну оплату».
5. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної під тримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи , а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у наданні тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Забезпечення у наданні тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим
1 особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату 161,0 161,0

10. Перепік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

усього

■з

161,0

5

1045

100ЯКбЙІо'/' г----с------- ,---- ----
Рівень забезпеченості

Начальник управління /  ̂  ^  

ПОГОДЖЕНО:
Начальник, фінансового управлії

023П& £

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

затрат витрати на надання тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

Кошторис

продукту

Кількість одержувачів тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

звітність

ефективності

Показник Загальний фонд Спеціальний фондОдиниця виміру Джерело інформації

Середній розмір тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючим 
особам, які досягли загального грн
пенсійного віку, але не набули права на. 
пенсійну виплату

якості

М.М.Демидюк
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)



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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

, від О ?  ^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи , а також за особою, яка досягла 80-
річного віку

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 988,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 988,3 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про про соціальні послуги» .
5. Постанова КМУ від 29.04.2004р. «Про порядок призначення та виплати компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги» Рішення Камінь-6 6.
6. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціатьної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7,Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи , а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення у наданні щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи , а також за особою, яка досягла 

» 80-річного віку

9.Напрями використання бюджетних коштів:



N9 з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1

Забезпечення у наданні щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи , а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку 988,3 988,3

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1
V

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи , а також 
за особою, яка досягла 80- річного віку

гис.грн. Кошторис 988,3 988,3

2 продукту

Кількість одержувачів щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи , а також 
за особою, яка досягла 80- річного віку

осіб звітність 1789 1789

3 ефективності

Середній розмір щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи , а також 
за особою, яка досягла 80- річного віку)

грн

звітність

46 46

4 якості X 100

Рівень забезпеченості %



л
Начальник управління

аО С& ЦІА?-'ПОГОДЖЕНО:.
Начальник фінансового управлії

(підпис)
М.М.Демидюк 

(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
іціали та прізвище)

і



_ _ _____________



І

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 соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від & & ,  О о?-. 9 р  ,  </ /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813086 1040 Надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання,дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплатації 
органа, потребує паалітивної допомоги, яким не встановлення інвалідність (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5314,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5314,Отис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811-ХІІ від 21.11.1992р. зі змінами .
5 . Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.ІДілі державної полі гики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні захворювання.дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплатації органа, потребує паалітивної допомоги, яким не встановлення інвалідність 

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні 
захворювання.дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплатації органа, потребує паалітивної допомоги, яким не встановлення інвалідність

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



І

Забезпечення надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі перенатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні захворювання,дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
ІУ ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплатації органа, 
потребує паалітивної допомоги, яким не встановлення інвалідність 5314,0 5314,0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Показник

Витрати на надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

продукту

Кількість одиноких осіб (матері, удови 
удівці,усиновителі)

З ефективності

Середній розмір допомоги на дітей 
одиноким осібам, (матерям, удовам 
удівцям,усиновителям)

якості -ії ї Ж сЯ

іпеченості

огзіівз^-^мпідпис)

Загальний фонд Спеціальний фонд усього

5314,0 5314,0

Одиниця виміру Джерело інформації

Кошторис

звітність

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінайсо'вбго упр

Л  П Л  .

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук
(ініціали та прізвище)


