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К АМІНЬ-КЛІ ІЖРСЬКЛ РАЙОННА ,ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

ги я 2019 року м. Камінь -  Каширський №21

|
Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2 0 19 рік

Відповідно д о  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у М іністерстві юстиції 
У країни від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, зі змінами, та розпорядження 

еріфіго заступника голови райдержадміністрації № 155 від 3.10.2019 р. «Про
: и і і і я змін міжбю джетних транфертів з місцевих бю джетів на 2019 рік»

а
ЗУЮ:

; І В пости зміни до паспорта бюджетної програми районного бюджету на 2019 
ft і І' іо ;[• правлінню соціального захисту населення за КПКВК:

081.3011 «Надання пільг па оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства»; 

і 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування виплат на оплату 
житлово-комунальних послуг».
0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно з оплати послуг
з в 'я з к у ) ' :

4)813 104 «Забезпечення соціальними послугами, за місцем проживання»; 
і0^13 1 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

' -Л\ і п громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
плі. які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»; 

.13 ї 7! «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
їпічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

. і 6\%л\швування»:
‘ I 24 ндаЦа ходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
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ЗА ГВ КРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(V редакції' наказу Міністерства фінансів України від 29 і-ру;іня 2018 року №
5 209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1500000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(код) ~ ~  (найменування го.'іовного розпорядника) '

813104 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(код) (найменування відповідального виконання)

813104 8 ІЗ 104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,«кі не здатні до 

самообслуговування у звязку з похилим віком»хоробою,інвалідністю
(код) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8514678 гривень, у тому числі загального фонду - 8434678,0 гривень та 
спеціального фонду -80000,00 гривень.



ГІІДСТаВИ ДЛЯ виконання бюджетної Програми: : Бю джетний кодекс У кр а їн и , наказ М ін істерства  соц іально ї пол ітики  Укра їни  “ Типовий перелік 
бю дж етннх програм і результативних по ка зн и к ів  їх  виконання  для м ісцевих бю джетів у галу н  «С оціальний захист та соціальне забезпечення »від 19.04.2017 №  
659, постанова Кабінету М ін іс т р ів  У кр а їн и  № 1417 в ід  29.12.2009 р(зі зм інам и) «Д еякі питання  д іяльності територ іальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)»  наказ М ін істерства  прац і та соціальної по л іти ки  У кр а їн и  № 104 від15.03.2007р «Щ одо о р га н іза ц ії,обл іку та звітності з надання 
інвал ідам  та д ітям -інвал ід ам  реаб іл ітац ійних послу ї» , наказ М ін істерства ф інансів  У кр а їн и  від 26.08.2014року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програм но-ц ільового  методу складання та викона ння  м ісцевих бю джетів»,ріш ення К а м ін ь -К а ш и р с ь ко ї районної ради «Про районний бюджет на 2019 р ік» .

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

г з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення ефективної державної с о ц іа л ь н о ї підтримки населення

Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідниміу їс іоюдЖуТНОі прої р*:ІМИ
категоріям осіб за місцем проживаня ,в умовах стаціонарного проживання та відділенням надання

7. адресної,натуральної та грошової допомоги громадянам похилого віку
8. Завдання бюджетної програми ..
з/п Завдання

1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян ,які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим

віком,хворобою,інвалідністю



Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

:/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

2 3 4 5

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем 

проживання громадянок] не 
здатні до самообслуговування 

у звязку з похилим 
віком,хоробою. інвалідністю

8434678 80000 8514678

Усього 8434678 80000 8514678

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

з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

....
Усього .



11. Результативні показники бюджетної програми:
1 Забезпечення соц іальним и послугам и за м ісцем проживання гр ом ад ян ,я к і не здатні ао самообслуговування у звязку  з похилим віком,хоробою,інвалідністю

■! з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат -

кількість установ од.

Мережа 
розпорядників і 

одержувачів 
коштів 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 оди ниць,у 
т.ч.професіопалів,фахівців та 
робітників.які надають 
соціальні послуги

од. штатний розпис 10? 101

4 Показники продукту
Чисельність осіб,які 
потребують соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)

осіб Звітність 1675 1675

в т.ч. з У групою рухомої 
активності осіб Звітність 22 22

Чисельність 
осіб,забезпечених 
соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг 
)

осіб Звітність 1675

і

1675



Кількість ліжок у 
стаціонарних відділеннях 
постійного ітрожиання

ЛІЖОК Звітність 25 25

Показники фективності

Чисельність обслуговуваних 
на 1 штатну одиницю 
професіонал а,фахівця та 
робітника,які надають 
соціальні послуги

осіб розрахунок 57
'

17

середні витрати на соціальне 
обслуговування (падання 
соціальних послуг)! 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

грн розрахунок 61082 15513 76595

М-ІУІ-ДсмИІЮК___________________
(ініціал иЛніціал, прізвище)

В-Г-Кортнійчук_____________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

'ОДЖЕНО: 
и  місцевого 
вник 
упник 
ну

ОГОДЖСШІН

івник установи - головного 
юрядника бюджетних коштів / 
упник керівника установи



\
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 захисгу населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

„  . д г .  1 0 . * / < Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  616,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-616,0 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
6 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. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
5. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р № 15/8
6. 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
7.Рішення Камінь-Каширської районної ради від 17.10.2019р. № 39/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджетна 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 Державна підтримка у здійсненні Інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення району 

8 Завдання бюджетної про гра ми

№ з/п Завдання

1
Здійснення заходів, спрямованих на підтримку життєвого рівня громадян, з тяжким матеріальним становищем, інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим військовослужбовцям, які 
призвані на військову службу за контрактом, надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на зубопротезування учасникам АТО.

9. Напрями використання бюджетник коштів:

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



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

"іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, з 
гяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на 
військову службу за контрактом, 
надання щомісячної допомоги сім'ям 
загиблих в Афганістані та сім'ям 
загиблих в зоні проведення 
антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на 
зубопротезування учасникам АТО.

тис.грн. Кошторис 816,0

-

616,0

2 Продукту

Чисельність осіб осіб Звітність 152 152

3 ефективності

Середній ромір виплати в місяць на 
здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, з 
тяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на 
військову службу за контрактом, 
надання щомісячної допомоги сім'ям 
загиблих в Афганістані та сім'ям 
Ізагиблих в зоні проведення 
Іантитерористичної операції.

тис.грн. Звітність 37,5 37,5



^гості на 
,.іня учасникам АТО.

лОСТІ X

Рівень з відшкодування витрат на 
виплати грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування 
відповідно до категорій осіб 3 
інвалідністю

% 100 100

Заступник начальника управління 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



затвердж ено
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 Л  б -  / 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. 0813160 1010 «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуга громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  148,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  148,3 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. КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
5. Рішення про внесення змін від 17.10.2019р. №39/2 « Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018р. «Про районний бюджет»

Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N8 з/п Ціль державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7 .Мета бюджетної програми : забезпечення у  наданні соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



Забезпечити Падання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям- 
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

9,Напрями використання бюджетних коштів:

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

1

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги. 148,3 148,3

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

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 соціальних гарантій 
інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які яє здатні до
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

тис. грн. Кошторис 148,3 148,3



отримувачів осіб Розрахунки управління 65 65

продукту

Кількість отримувачів осіб Щомісячний моніторинг стану 
призначення 28 28

3 ефективності

Середній розмір грн звітність 295 295

4 якості X 100

Рівень забезпеченості % ••

" .... . - *-«-7 ^  ТГ7 '-^СОЦЇЛЛЙЇЧ.\г? й -------- гі і, 'Лз і ч~-------------------

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансо



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

від ж  / о . М З 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-Кашиоської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17368,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  17368,9 тис. гривень та спеціального ф о н д у -____ тис гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний код е кс У країн и.
4. Постанова КМ У віл 21.10 1995р №848, зі змінами.
5. Рішення К.шінь-каиіирської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік», та рішення Кзм і і іь-Каш ирс ької районної ради від 17.10.2019р.№ 39/2 «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 14.12.2018р. «Про районний бюджет 2019р

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/л Завдання

1 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг

9.Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів ««•••. .. ----------- ---- ------------- --------------------------------------------------- щ------------------------- Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 17368,9 17368,9

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

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 17368,9 17368,9

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
пільг населенню на ш (и Р  йСГО  •> <
----------------- Х ______

'  -  ПОГОДЖЕНО:
Заступник начал ік ік ї< й и

пис)

: \ о Т

п  -  *  _о.



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)

/ /  & &  №
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 р ік

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 -391,0тис. гривень, у тому числі загального фонду -  391,0тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Ко н ститу ція У країн и.
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. № 16/8
7. Районна програми заходів військовослужбовців Та інших осіб1,які брали безпосередньо участь в антитерорйстичній 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 ) 7.10.20І9р. №39/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018р. Ж34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі 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 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-Напрямн використання бюджетних коштів:



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

1 Надання_піпьг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 391,0 391,0

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 окремим 
категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку

гисґрн. Кошторис 391,0 391,0

2 продукту

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

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
управління 343 343

3 ефективності

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

грн
Розрахунки, списки пільговиків 
управління 95 95

4 якості ^ Г */У . СЛ> ч п р / к  ^ . \ \
Рівень,
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів Україні)
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 коиггів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми м ісцевого 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 М6) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813011 1060 Надання пільг на житлово-комунапьнихпослуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  9287,Зис. гривень, у тому числі загального фонду -  9287,3 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 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. Р ІШ У від 29.01.2003 № 11 7«  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 соціапьного захисту населення за рахунок 

субвенції з державного бюджету».
ЗО ПКМУ від 01 08.96 N2 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ЗІ .  П К М У  « і д з  1.03



.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 17.10,2019р.№ 39/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018р. «Про районний бюджет 2019р

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

/№ Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета 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 закодавстеа

9 .Напрями використання бюджетних коштів:

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

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

9286,7
"

9286,7

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

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

№ і

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього



ї ї
4 5 6

затрат

Розмір в ідш кодування п ільг на ЖКГІ 
населенню тис.грн. Кошторис 9286,7 9286,7

Кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'і) осіб Звітність 44502 44502

2 продукту

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

3 Ефективності

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

грн. Звітність 224 224

4 якості

Рівень забезпеченості відшкодування 
пільг населенню на ЖКП

/ .
100 100

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансовоп



ЗАТВЕРДЖУ Ю 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ха 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/СГ, ( О  • АТЬ, г

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 р ік

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. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  133,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду-133,5 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 основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.91 р. №876 (із змінами).
5. Постанова КМУ від 14.02.07 р. N8 228 «Про порядок виплати та розміри грошової компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування», (зі змінами).
6,Рішення Каміиь-каширсьхої районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

7.Рішення Камінь-КашнрськОЇ районної ради від І7.10.2019р.№ 39/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12 2018р «Про районний бюджеі 2019р

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

№ з/п Ціль державної полгики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми Державна підтримка осіб з інвалідністю у компенсаційній виплаті на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у відшкодуванні компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговуванн

9 Напрями використання бюджети их коштів

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



Відшкодування компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговуванн

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

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд
І

усього |

1 3 4 5 6

1 затрат

-

Розмір виплати грошових компенсацій 
на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
га на транспортне обслуговування 
відповідно до категорій осіб з 
інвалідністю

гис.ґрн. „ Кошторис 133,5 „ 132,3

Кількість учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни осіб Звітність 223 223

2 Продукту й

Чисельність осіб з інвалідністю 
відповідно до всіх категорій осіб Звітність 223 223

3 ефективності

Середній розмір з відшкодування 
виплати грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування 
відповідно до категорій осіб з 
інвалідністІЬ

грн. Звітність 594 594

4 якості X

Рівень з відшкодування витрат на 
виплати грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне

% 100



,/вання автомобілів 
.. транспортне обслуговування 

відповідно до категорій осіб з 
рнвалідністю

Звступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового улра«<Ц




