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КАМ1НЫ<АШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМИСТРАІДЯ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
І

НАКАЗ

ЇЯ 2019 року

і г і.

м. Камінь -  Каширський №25

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

довідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 
в про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
114 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 

№1104/25881, зі змінами та розпорядження голови Камінь - Каширської 
І  державної адміністрації «Про перерозподіл субвенції державного бюджету 
уі бюджетам на 2019 рік»

іЗУЮ:

. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по управлінню 
ф ц  ай:{ ного захисту населення за КПКВК:

813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
^уніпилальня няня».

Внести зміни до паспорта бюджетної програми районного бюджету на 2019 
/Правлінню соціального захисту населення за КПКВК:

||5021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
іива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
оріодавства»;

|3 0 Ї2 ^Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 
зрдого та рідкого пічного побутового патива і скрапленого газу»;
13086 «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 

:рвової системи, тяжкі вроджені вадір розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
і]кологічні. онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 

•(ійжкі психічні розлади, цукровий діабет».
.^ ГуЦ ІА Л Ь ^ .'

\\
Максим Демидюк



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 и ь  . ~

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. 0813049, 1040 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  8,4,0 тис гривень та спеціального ф онду-____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 Кабінету Міністрів від 30.01.2019р.№68 «Деякіпитання надання послуго з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
5. Розпорядження голови Камінь-Каширської районної державної адмшістраш №194 від 03.12.2019р « Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на2019рік»

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної про грам н : забезпечення у наїданні допомоги при народженні дитини

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення у відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

9 Напрями використання бюджетних коштів:

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



Забезпечення у відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 
няня»

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

N2

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

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати у надалі» допомоги при 
народженні дитини гис.грн. Кошторис ~ 8,4 - 8,4

2 продукту

Кількістьщомісячних виплат допомоги 
при народженні дитини осіб звернення 5 5

3 ефективності

Середній розмір щомісячних виплат 
допомоги при народженні дитини)

грн

звітність

1689 1689

4 якості

Рівень забезпеченості 100

Рівень забезпечеко^^ф^^.[^У^^
.  » і-; - \

Начальник управлії

ПОГОДЖ ЕНО 

Начальник фінані

ї  йЮ ї ;
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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-Каиіирської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД OS- U

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) (найменузання 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 -  8750,Отис. гривень, у тому числі загального фонду -8750,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».
З 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».

6. Рішення голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації №194 від 03.12.2019р. «Про перерозподіл субвенції і  державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік»

6. 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.МетЗ бюджетної програми . забезпечення у наданні субсидій населенню для відшкодування витратна придбання твердого та рідкої о пічного побутового палива і скрапленого газу .

8 Завдання бюджетної програми



1

Забезпечення у наданні субсидій населенню ;иія відшкодування втрат на придбання твердого та рідкої о нічного побутовою палива і скрапленого газу

9. Напрями використання бюджетних коштів.

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

1

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

8750,0 8750,0

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 підпрограму завдань

№

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

1 3 4 5 5

1 затрат

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

тис.грн. Кошторис 8750,0
•

8750,0

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



ї ї

.. ^змір субсидій на 
.дуеання на придбання 

.^апленого газу
грн. звітність 286 266

4 якості

Рівень забезпеченості відшкодування 
субсидій населенню на ЖКГІ
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Начальник управління
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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 Канінь-Кащирської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

,ія О ь. (Л, і/<&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. 0813021 1060 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 8715,7тис. гривень, у тому ч ислі загального фонду -  8715,7тис. 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 реестр 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».



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

І
32. Рішення голови Камінь-Каширськоїрайонної державної адміністрації№194 від 03.12 2019р.

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

71

/№ 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

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 папива і скрапленого 
газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8715,7 8715,7

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

N6

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

1 3 5 6

1 затрат



дання пільг на придбання 
-.го та рідкого пічного побутового 

.ява і скрапленого газу окремим 
категоріям громадян відповідно до 
законодавства

тис.грн. Кошторис 8715.7 3715,7

2 продукту

Кількість отримувачів пільг на тверде 
палива та скрапленого газу Чол. Звітність 5464 5464

3 ефективності

Середній розмір на надання пільг на 
тверде палива та скрапленого газу

гри. Звітність 1275 1275

4 якості

Рівень забезпеченості відшкодування 
пільг населенню на на тверде палива та 
скрапленого газу .  ( 100 100

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансово

(ініціали та прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
їнаіімеїгуваяня головного розпорядника коштів місцевого бюдасегу) 
від О 3  . / с2-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)

З- 0813086 1040 Надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі леренатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання,дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розпади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок !У 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 -  295.6 тис. гривень, у тому числі загального фонду -295,6,0тис. 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 державну допомогу сім'ям з дґгьми» №2811-ХІІ від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Рішення голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації № 194 від 03.12.2019р. «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на 2019 рік».

б.Цілі державної політики,!« досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної нідгримкн населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

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

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення надання допомоги на дітей,хворим на тяжкі перенатапьні 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 стуленя, 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 Спеціапьний фонд Разом



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

295,6 295,6

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 Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд /сього

1

затрат

Витрати на надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

тис. грн. Кошторис 295,6 296,6

продукту

Кількість одиноких осіб (матері, удови, 
удівці,усиновителі) осіб 17 17

ефективності

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового упраї


