
КЛМІІІЬ-КЛШИРСЬКЛ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІІ ПСГРАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

ія 2019 року м. Камінь -  Каширський №  15

І Іро внесення змін до паспортів 
бюджетних програми на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
ю дж фїв та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
шщнсів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 10 вересня 2014 року за №1 104/25881, зі змінами, та розпорядження 
першого заступника голови райдержадміністрації № 130 від 20.08.2019р. «Про 
внесення змін міжбюджетних транфертів з місцевих бюджетів на 2019р.»
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І  ЧУІО:

нести з м і н и  д о  паспорта бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік 
'Правлінню соціального захисту населення за КГІКВК:
0813090 «Видатки на похованн*] учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни».

/№  *

Максим Демидюк



т
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 *3. /0

П аспорт

бю дж етно ї програм и м ісцевого  бю дж ету на 2019 рік

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

2. 0 8 10000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -31,0  тис. гривень, у тому числі загального фонду -  31,0 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. Порядок використання коштів обласного бюджету у наданні допомоги на поховання учасників байових дій і інвалідів війни затверджене рішенням 

обласної Ради №  38/5 від 01.03.2010р.

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

6. Розпорядження першого заступника голови Камінь-Каширської районної ради від 29.08.2019р. №133

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

/п№ з Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення відшкодування вартості витрат на поховання учасників бойових дій та  осіб з інвалідністю внаслідок війни

8.3авдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення відшкодування вартості витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

9.Напрями використання бюджетних коштів:

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



Відшкодування вартості витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни 31,0 31,0

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 відшкодуванняв видатків на 
поховання учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни

гис.грн. Кошторис 31,0 31,0

2 продукту

Кількість виплат з відшкодування 
витрат на поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

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

16 16

3 еф ективності

Середній розмір з відшкодування 
витрат на похораяйя^^сникда бойових 
цій та осіб їл и & Ь щ ш стю  вй&ийаок 
війни / 'О  - ?Л \

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат.за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету
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(ініціали та прізвище)

Л.Ковальчук 
(ініціали та прізвище)


