
КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАІСАЇ

13 березня 2019 року м. Камінь -  Каширський № 3

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836,зареєстрованим у Міністерстві юстції 
України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881, зі змінами, та розпорядження 
голови райдержадміністрації від 28.02.2019р. №15 «Про внесення змін 
мі »'бюджетних трансфертів з місцевих бюджетів на 2019 рік»

1.В нести зміни до паспорту бюджетної програми районного бюджету на 2019 
рік по управлінню соціального захисту населення за КПКВК 0813104 
«Забезпечення соціальними послугами, за місцем проживання громадян, які не

НАКАЗУЮ:

тая у зв язку з похилим віком».

М. Демидюк

Пронцевич 23481



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_____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13. ОЬ М ?  n  J ___

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1500000 У правління соціального захисту населення Камінь-КашнрськоТ районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

813104 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг )

(код) (найменування відповідального викопавші)

0. - .  г.л Забезпечення соціальними послугами за місцем прож ивання громадян,які не здатні до
о і о і и 4  о і З І и 4  _ . . .

самооослуговування у звязку з похилим віком,хоробою,інвалідністю

(код) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8786735,0 гривень, у тому числі загального фонду - 8232078,0 гривень 
та спеціального фонду -554657,0 гривень.



г

Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми; : Бюджетний кодекс України, наказ М іністерства соціальної політики Україні! “Типовий перелік 
бю джетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення »від 19.04.2017 № 
659, постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12-2009р(зі змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» наказ М іністерства праці та соціальної політики України А -104 від15.03.2007р «Щ одо організації .обліку та звітності з надання 
інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про деякі пнтання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,рішення Камінь-Каш ирської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.
8.

М ета бю дж етн о ї програм и Забезпечення надання територіальним  центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним 
категоріям  осіб за місцем прож иваня ,в умовах стаціонарного прожнвання та  відділенням надання 

адресної,натуральної т а  грош ової допомоги громадянам  похилого віку 
Завдання бюджетної програми_______________________

N з/'п Завдання

Забезпечення соціальними послугам и за місцем прож ивання громадян ,які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим
віком,хворобою,інвалідністю



9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

• Спеціальний 
фонд Усього

1 2 3 4 5

і

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем 

проживання громадян.які не 
здатні до самообслуговування 

у  звязку з похилим 
віком,хоробою,інвалідністю

8232078 554657 8786735

Усього 8232078 554657 8786735

Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:
1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громалян,які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком,хоробою,інвалідністю

N  з/п Показник Одиниця
виміру

Д ж е р е л о
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 П оказник« затрат

кількість установ од.

Мережа 
розпорядників і 

одержувачів 
копггіз місцевих 

бюджетів

1 1

кількість відділень од. Звітність 5 5

кількість штатних одиниць ОД. штатний розпис 114 114
кількість стаціонарних 
відділень

од. Звітність 1 1

кількість штатних одиниць,у 
т.ч.професіоналів,фахівців та 
робітників.які надають 
соціальні послуги

од. штатний розпис 101 101

4 П оказники продукту
Чисельність осіб,які 
потребують соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг 1

о с іб Звітність 1675 1675

в т.ч. з У  групою рухомої 
активності о с іб Звітність 22 22

.

Чисельність 
осіб.забезпечених 
соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг
)

о с іб Звітність 1675 1675



.аціонарних відділеннях 
постійного прожиання

ЛІЖОК Звітність 25 25

П оказники ф ективності

Чисельність обслуговуваних 
на і штатну одиницю 
професіонала,фахівця та 
робітника,які надають 
соціальні послуги

осіб розрахунок 17 17

середні витрати на соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 1 особи за 
винятком стаціонарного 
відділення на рік,грн

грн розрахунок 4215 128 4343

Середні витрати на соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)! особи у 
стаціонарному' відділенні на 
рік,грн

гри розрахунок 61082 15513 76595

^ % ^ о г о  
Керіїііау^^гаш ^^г^^вного
розпві; іика і кош тів /
застуднїік ксрівникал'сг^іновн

Назва їй.^ц^вргр^і^алсбвого органу 
Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу

Д д ч  погодж ена { #  £ ,£  ^

I у
(підпис)

М.М.Дсмидюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г.Бортвійчук
(ініціали/ініціал, прізвище)


