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Про внесення змін до паспортів 
бю дж етних програм на 2019 рік

і В ідповідно до П равил складання паспортів бю дж етних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затвердж ених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №.836..зареєстрованим у М іністерстві юстиції 
У к і з и від 10 вересня 2014 року за № 1104/2588 ], зі зм інами та рішення Камінь 

рської .районної ради від 20.11.2019 р. № 40/2 «П ро внесення змін до 
I I I  [ія райоїіної ради від 14.12.2018 року».
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зміни до  паспорта бю дж етної програми районного бю дж ету на 2019 рік 
іЬ ;.управлінню соціального  захисту населення за КГІКВК:
: >0813032 «Н адання пільг окремим категоріям громадян відповідно з оплати 

т іе л у г  зв 'язку»; (
?. 0Х13050 «П ільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

, Чорнобильської катастрофи»;
^  13230 «Виплата держ авної соціальної допом оги  на дітей-сиріт та дітей, 

вбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу 
прийомних с ім 'ях , грош ового забезпечення батькам - вихователям І 

біномним батькам  за надання соціальних послуг»;
пні заходи у сфері соціального захисту і соціального
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Хй 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту' населення Камінь-Кашнрської РДА 
(найменування головног о розпорядника коштів місцевого бюджету')

„ і .  ^

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. 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 -Збб.Отис. гривень, у тому числі загального фонду -  366,0тис. 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-Кашире ької районної ради від 20 11.2019р. № 40/5 «Про внесення змін до рішення районної ради віл 14.12.2018р. №34/4 «Про райони™ бюджсг на 2019 рік».

6. Ці лі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної проірами забезпечення ефективної державної соціальної шлір им к и населенню.

і ' <35 ■ ~ ' "" — — -—

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціапьнОЇ підтримки населенню

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

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9.11апрямн 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 366,00 366,00

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

затрат

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

гис.грн. Кошторис 366,0 - 366.0

343

95

продукту

З ефективності

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

Розрахунки, списки пільговиків 
управління

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

СПИСКИ ПІЛЬГОВИКІВ

якості



ЗЛТНІ-РДЖИЮ 
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 
(найи іуаакяя готові!^с_£Оїдоряліі;іка^оштів місцевого бюджету) 
від

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. 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(КПКВКМБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3225,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  3225,8 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).

5.Постанова КМУ від 20.09.2005 р. № 936 «Порядок використання коштів державного бюджету для програм, пов'язаних із соціальним захистом іромадян, 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. зі змінами №250 від 16.05.2019р.
8. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 20.11.2019р. №40/5 «Про внесення змін до рішення районноїради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,на досяпісння яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціпь державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

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

8. Завданн я бюджетної програми



№ 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 3225,8 3225,8

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 Цжерело 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 3225,8 3225,8

2

Кількість отримувачів пільги осіб Дані ЄДАРП 46294 46294

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
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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
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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-Катирської РДА 
(найменування головного розпорядника ксілтів місцевого бюджету)

4 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. 0813242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  611,0 тис гривень, у тому числі загального фонду -611,0 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 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 Качінь-Кашнрської районної ради від 20.10.2019р. № 40/2 «Про внесення змін до рішення районної ради віл 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми '
N2 3̂ 1 Ціпь 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 програми

№ 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 с ім 'ям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на зубопротезування учасникам АТО.

9.11апрями використання бюджетних коштів.

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

*



т -

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 611,0 611,0

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

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

Здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, з 
тяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дгтей-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.

гис.грн. Кошторис 611 0

-

і

611.0

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, дгтей-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,

гис.грн. Звітність 37,5 37,5



.< вартості на 
.  лування учасникам АТО.

якості

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

1% 100 100



ЗАТВЕРДЖЕНО
\  Накат Міністерства фінансів України

\  26 серпня 20І4 року № 836
♦ (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29

грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Качіяь-Кааіирської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

. 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. 0813230 3140 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-смріт на дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім 'ях за принципом "гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання в сім 'ї 
патронатного вихователя»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1225,2 тис. гривень, утому числі загального фонду -1225,2 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 ПКМУ від 31.01.2007р. №81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт.на дітей позбавлених батьківського 

піклування,грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним сім'ям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейкоготипу та прийомних сім'ях за 
принципом "Гроші-ходять за дитиною" -  -

5. Рішення Камінь-Каширської районної ради від 20.10.2019р. №40/2 «Про внесення змін до рішення районної ради віл 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 Державна підтримка дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання в с ім 'і патронатного вихователя8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити виплату державної соціальної допомоги на дгтей-сиргт на дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитино" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання в с ім 'ї патронатного вихователя

9 Напрями використання бюджетних коштів:



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

1

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиргт на дітей позбавлених батьківського 
піклування, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім 'ях, грошового забезпечення батькам-еихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім 'ях за 
принципом "гроші ходять за дитино" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплати соціальної допомоги на утримання в с ім 'ї патронатного вихователя

1225,2 1225,2

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 державної соціальної 
цопомоги на дітей-сиріт на дітей 
позбавлених батьківського піклування, 
позбавлених батьківського піклування, у 
цитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім 'ях за 
принципом "гроші ходять за дитино" та 
оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплати соціальної 
допомоги на утримання в с ім 'ї 
патронатного вихователя

гис.грн. Кошторис 1225,5 1225,5

Продукту

кількість дитячих будинків сімейного типу Шт. Звітність .дані управління 1 1

кількість прийомних сімей сімей Звітність .дані управління 9 9

кількість прийомних батьків Чол. Звітність .дані управління 9 9




