
КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

12 лютого 2020 року м. Камінь -  Каширський №5

Про затвердження паспортів 
бюджетної програми на 2020 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 юстиції 
України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881, зі змінами

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по управлінню соціального 
захисту населення за КПКВК:

- 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства»;

- 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно з оплати послуг

- 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»;

- 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю*' 
внаслідок війни»;

- 0813104 «Забезпечення соціальними послугами, за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком»;

- 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

- 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування»;

НАКАЗУЮ:

зв'язку»;

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
А
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
ірудня 2018 року № L209)

4

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Кяширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

A J. о л . М )Л О /> - ^ 0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камгнь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МЄ) (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 -738,6 тас. гривень, у тому числі загального фонду -738,6 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 2020 рік» .
4. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2020 рік, затверджена рішенням Районної Ради від 18.12.2019р. № 41/4
5. Програми соціального захисту осіб з інвалідністю Канінь-ІСаширського району на 2020 рік, затверджена рішенням Районної Ради від 18.12.2019р. №41/4
6. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб.яю брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та члене їх сімей на району на 2020 роки, затверджена рішенням районної 

ради від 18.12.2019р. № 41/4
7. Рішення Камінь-каширської районної ради від 18.12.2019р. № 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».
б.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 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 сім'ям загиблих в зоні проведення антитерорисгичної операції, 
відшкодування вартості на зубопротезування учасникам АТО. у :

9.Напрями використання бюджетних коштів:

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

1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
«у?- .--------- --- - ---------- -------- ------------------—------*---------

738,6 738.6

\



г

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

Назва;регіональної цільової програми та 
підпрограми КГЇКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1' 2 < 3 4
-і

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 5

1 затрат

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 
зуболротезування учасникам АТО.

гис.грн. Кошторис 738,6 738,6

2 Продукту

Чисельність осіб осіб ..: Звітність 283 283

3 ефективності

Середній ромір виплати в місяць на 
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 
їагиблих в Афганістані та сім'ям 
загиблих в зоні проведення 
антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на 
зуболротезування учасникам АТО.

гис.грн. Звітність 38,3 38,3

4 якості »і X
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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 № 120̂ )

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Кашнрської РДА 
(найменуванні) головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від /<* , 0<£. ь Р''І>

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0613171 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 -144,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду -144,3 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.2020 рік» .
4 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 21.03.91 р. №876 (із змінами).
5. Постанова КМУ від 14.02.07 р. № 228 «Про порядок виплати та розміри грошової компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування», (зі змінами).
6.Рішення Камінь-кашнрськоі районно! ради від 18.12.2019р. № 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.Цілі державної полггики.на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N8 3/0 Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

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

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9.Напрями використання бюджетних коштів:

N8 з/п [напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд |спеціаяьний фонд »̂азом



Відшкодування компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслутовування автомобілів, мотоколясок І на транспортне обслуговуванн

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

Нззвй-регісжальноїцільової 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 виплата грошових компенсацій 
на бензин, ремонт і технічне 
обслутовуван ня автомобілів 
га на! транспортне обслуговування 
відповідно до категорій осіб з 
інвалідністю

гис-грв. Кошторис 144,3 144,3

Кількість учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни осіб Звітність 312 312

2 продукту й

Чисельність осіб з інвалідністю 
зідповідно до всіх категорій осіб Звітність 312 312

3 ефективності

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

грн. Звітність 462,5 462,5

4 якості X

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

% 100
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\
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
ірудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від № . О  А , < Ю М > /.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державно? адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-КашиоськоТ районної державної адміністрації 

(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. . 0813160 1010 «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»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) ~
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -415,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду-415,3 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.
2.
3.
4.
5.

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2020 рік»
Бюджетний кодекс України.
КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам,
Рішення Камінь-Каширської районної ради від 18.12.2019р.№41 /4 «Про районний бюджет на 2020 рік» 

Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

які надають соціальні послуги» №558 від 29.04.2004р. зі змінами.

№ з/п Ціль державної політики - • :

1 Забезпечення ефективної державнея соціальної підтримки населенню

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

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечити 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

9Л коштів:

Маз/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. . 415,3 415,3

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

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Назва регіональної цільової програми та ' 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 ;К

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

•••
Усього

№
а/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціалі>ний фонд усього

1 3 4 5 б і! 1;;.:
1 затрат

Надання соціальних гарантій 
інвалідам,'фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до
самообслуговування і потребують

тис.грн. Кошторис

*

415,3 415,3



ДОПОМОГИ

.лькість отримувачів осіб Розрахунки управління 138 138

2 п р о д у к т у

Кількість отримувачів осіб Щомісячний моніторинг стану 
призначення 138 138

3 е ф е к т и в н о с т і

Середній розмір грн •• ЗВІТНІСТЬ 300,9 300,9

4 я к о с т і к 100

Рівень забезл^еиосзі'}. %
'г1 -і а . "У і'Х

пого,
Керівник

- *>0г ^



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № Йб
(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 2 , Р А .  ср/

Паспорт
бюджепіоТ програми місцевого бюджету на 2020 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. 0813140 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» ..

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140,0 тас. гривень, у тому числі загального фонду -140,0 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 2016- 2020 роки» .
4. Районна цільова програма оздоровлення та відпочинок дгтей на 2020 рік затверджена рішенням Камінь-Каширської районної ради №6/4 від 26.02.2016р зі змінами..
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 18.12.2019р. № 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

6-Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7,Мета бюджетної програми забезпечення оздоровлення та відпочинок дгтей шкільного віку. 

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити оздоровлення та відпочинок дгтей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на о 
Чорнобильської катастрофи

.. : . . \ н . • . ‘ "
здоровлення громадян, які постраждали внаслідок

9.Напрями використання бюджетних коштів:

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

1
Оздоровлення та відпочинок дгтей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи -4- .

140,0 140,0



10. Переяік-державних цільових програм, що виконуються у окладі бюджетно? профами (тар. фн)

№
з/п Показник Одиниця виміру Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд /сього

1 3 4

1 затрат

Оздоровлення та відпочинок дітей 
шкільного віку гис.фн. Кошторис 140,0 140,0

2 Продукту

Чисельність осіб осіб: розрахунки 10600 10600

3 ефективності і : ' : V * ;ї ■:

Середній розмір путвки гис.фн. розрахунки 4,5 4,5

4 к ■ ’ -•

; % ^ і::'!. і:!' і!!1' ...: ■100

Керівні« > І ГІ І І І І І  1»■ п У /
: т іис)

Уь
Ч * .

'«щ : (підпис) . о (Діціг
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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

___________________ У правління соціального захисту населення__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/ /  о й . б

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.

3.

1500000

(код)

813104
(код)

813104

(код)

813104

(КФКВК)

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг )
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадянок! не здатні до 
самообслуговування у звнзку з похилим віком,хоробою,інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8937500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8937500,00 гривень 
та спеціального фонду -0,00 гривень.

І*

1



Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми: : Бюджетний кодекс України, наказ М іністерства соціальної політики України “ Типовий перелік 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення »від 19.04.2017 № 
659, постанова Кабінету М іністрів 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 №104 від15.03.2007р «Щодо організації,обліку та звітності з надання 
інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,рішення Камінь-Каширської районної ради «Про районний бюджет на 2020 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

; '

М ета бю дж етної програми Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним 
категоріям осіб за місцем прожнваня ,в умовах стаціонарного проживання та відділенням надання

7. адресної,натуральної та грошової допомоги громадинам похилого віку
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 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

1

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем 

проживання громадян,які не 
здатні до самообслуговування 

у звязку з похилим 
віком,хоробою,інвалідиістю

8937500 0 8937500

Усього 8937500 0 8937500

Перелік місцевих / 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 громадянлкі не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком,хоробою,інвалідністю

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

од. штатний розпис 99 . 99

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

осіб Звітність 1621 1621

в т.ч. з У групою рухомої 
активності осіб Звітність 20 20

•

Чисельність 
осіб,забезпечених 
соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг
)

осіб Звітність 1621 1621



Кількість ліжок у 
стаціонарних відділеннях 
постійного прожиання

л іж о к Звітність 25 25

Показники фектнвності

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

осіб розрахунок 16 16

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

грн розрахунок 4835 = ■ 4835

Середні витрати на соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)1 особи у 
стаціонарному відділенні на 
рік,грн

грн розрахунок 68232 17500 85732

М.М.Демидюк ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

розлг^і 
зас і%

'■ ".'Я

пог

Ьі О ї /7/^. .

сЯ л ^ н О І Де

Назва }^Цц2®£го ̂ ^гшеового органу 
Керівник Шєцєворо фінансового 
заступник керівника місцевого 
органу

^-ХОЛОВНОГО
их коштів /

'У Останови
(підпис)

Дата погодження 
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудні 2018 року № 1209)

4
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Кашиоської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) "
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-КзширськоТ районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) і
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 - 29; 1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 29,1 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 2020 рік» .
4. Порядок надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетамдопомоги на поховання учасників байових дій та осіб зінвалідністю внаслідок війни затверджене 

розпорядженням голови обласної Ради від21.05.2019р. № 267.
5. Рішешія Камікь'каширськот районної ради від 18.12.2019р. №41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

/п№ з Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підгризшш населенню

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п За«ідання ; і ■' ;... . .

1 За(эезпечення відшкодування вартості витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/л |напрям використання бюджетних коштів [спеціальний фонд |разомЗагальний фонд



Відшкодування вартості витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни 29,0 29,0

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

■ 1.— ________
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11: Результативні покаэникмбюджетноТ програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд /сього

затрат

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

гис.грн. Кошторис 29,1 29,1

Продукту

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

осіб
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виллат.за рахунок субвенцій 
} обласного бюджету

14 14

ефективності

Середній розмір з. .відшкодування 
аитрат На П0ХОДНН*$Й#4?НИКІв бойових 
цій та осіб і  унаслідок
війни о

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виллат.за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету

2027 2027

100



\ ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
труяяя 201* року № 1209)

І
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення Камінь-Каптирської РДА 
(найменування -головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Вд М .  0 £ ,  Л с Ш ),.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік!: 

1.0800000 Управління соціального захисту населення;Кзмінь-Каширської районної державної адмінісгшаціГ '
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідальною виконавця)

3.0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чориобйльсмюї катастрофи 
(КПКВК МБ} (КФКВЮ’ (найменування бюджетної проірами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3810,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -3610,5 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 2020 рік».
4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 25.02.1991 р. № 796-ХІІ ( із змінами).
б.Постанова КМУ від 20.09.2005 р. № 936 «Порядок використання коштів державного бюджету для програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, 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 труп 

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 № 250 вщ 16.052019р.
8.Рішення Камінь-каширської районної ради від 18.12.2019р. № 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

б Ціпі державної політикана досягнення яхих спрямована реалізація бюджетної програми

№ : Ціль державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

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

8.3авданн* бюджетної програми



Г7 
І

аз/п Завдання

Зідилеодуввння вартосгі за придбані медичні препарати, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

і Відшкодуваннявартості за аубопротезування , громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9.Напрями виясоритаїш* бюджетних кошті»:

Мя-з/п- Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 3610,0 : 3610,0

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

N8
з/п Показник Одиниця виміру Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фоцд /сього

1 3 4 5 5

1 затрат

Розмір відшкодування пільгового 
медичного обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

гнс.грн. Кошторис 3610,0 3610,0

Кількість отримувачів пільги осіб Цані ЄДАРП 46294 46294

2 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 обласно« бюджету

3531 3531



..«і катастрофи
-.̂ сть виплат по відшкодуванню 

вартості на зубопротезування 
роиадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 4

осіб
Розрахунки, щодо обсягів нараховатх 
соціальних виплат за рахунок субвенцій 
з обласного бюджету і

195

ефективності

Середній розмір відшкодування вартост 
за придбані медичні препарати 
■роиадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виллат.за рахунок субвенцій }8і 
з обласного бюджету

!59 559

Середній розмір відшкодування вартості 
на зубопротезування громадянам, які 
пострахали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

грн.
Розрахунки, щодо обсягів нарахованих 
соціальних виплат за рахунок субвенцій 
і  обласного бюджету

2712 2712

якості

Рівень
медичні

вй6сіі;.̂ ільгового 
аіі.і«госіб, які 
4^о£шобил ьс ьхої 25

.емидюк
гфізвище)

чук
прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року ДЬ 836

і ■■ рч;.іаііл;'і і : я к а і■ ! :=я фінам».;!* У к р а їн и  ' і '.  .'*>
і |п :нія 2и>8 р<>к\ -Vj і ДО)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Унпіжчініія соціальногочт-чі-т-- :iaoo'wi!4 Каміні-КаширсккоїРДЛ 
ііілїілісичкаііия №.і<мніиі> коііігік чіелевого іїіо.іжеіу)

ід / X  0 £  . ^ 6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Кзшкрської районної державної адміністрації
(г.ПКоК МБ) ' (найменування відіювідал^ниго виконавця)

■■0 ; ■! »д ння п і.'і іі г окре h* u м к;'л“ -: эр k г рс ян з оплати послугзв язку
;.-ї

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
: .U'.. . r.é.-iL- ТЗ Ц.О-іДу — _

1. Конституція України.
2 Закон України «Про Державний Бюджет України на 2020 рік».
3 Бюд.ч'йг-аі' кодекс України.

Ради від 18.12.2019р. № 41/4
Рішення Камінь-каширської раПонноГ ради від 18.12.2019р. № 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

V! і diïUHHUl

6.1 (іді державної політики,па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики ■V

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню
N

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

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення надання.піпьг окремим категоріям громадян а оплата послуг зв'язку

9.Напрями використання бюджетних коштів:
А



тг

йз/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд і;;*; Разом

І гіадання.пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за язку
. і .  •, І- „і, ' ь . ..

200,0 ;
-І:- -  : -І

200,0 :г
1---

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

Назва регіонально? цільової програми та 
падпрограми КПКВК

Загальний 
фонд :■ Спеціальний фонд Разом

1 2 : 3 4 5 г
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

: : ::: : •: " . 'і”

Усього "і.

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд '■

-— ■--- -— ----- -------- -

Спеціальний фонд усього

і : Рі’ , І 5 6 :

1 затрат

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

гис.грн. Кошторис :: 200,0 200,0

2 продукту

Кількість отримувачів пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
їв  яіку

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
/правління 216 216 ::

3 ". ефективності -. і " :
Середній розійр витрат 
зідіжой^н^пМмг^^жремим 
кг^ ^ р і^ ^ ^ ^ т^ ґо п л атм  послуг грН Розрахунки, списки пільговик» 

/правління 325 : 925

___
4 ' V -1' ' <5і Ш / Ш т , . ::

ПОГОДЖЕНО: * *  ' ;.. у ■>Керівник •.

і та прізвище)

*  &.ГЛортнійчук 
(підпис) с^ ,Л0йі5али та прізвище)



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 головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

від О сі ■ —

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0500000 Упсзалипя соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камікь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 1060 Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КГІК8К МЕ>) (К&КЗК)1 (найменування бюджетної програми)

<2. Оосм Єюдл' іїк и я  гірйзнсязнь/бюджетних асигнувань - 390,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 399,5 тис. гривень та спеціального фонду - ____тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2020 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Програми соціального захисту населення Камінь-Каїшрського району на 2020 рік, затверджена рішенням Районної Ради від 18.12.2019р. № 41/4 ■.*
6. Програми соціального захисту осіб з інвалідністю Камінь-Каширського району на 2020 рік, затверджена рішенням Районної Ради від 1 а. 12.2019р. № 41/4
7. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в аититерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019. роки, затверджена рішенням 

Районної Ради від 18.12.2019р. № 41/4 ■ .•
8. Рішення Камінь-каширської районної рад» від 18.12.2019р. Х ° 41/4 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п Ціл ь державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми: забезпечення у наданні пільг на придбання твердого та рідкою пічного побутового паливаіскрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

*



Забезпечення надання пільг г-крб».>:и! категоріям громадян відповідно до з?коно(;аегтра

9.ііаириМ!! використання бюджети* кошті н:

№ З.'Г! Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 399,5 393,5

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

Рйгіонгльна цільова програма 1

Підпрограма 1 -

І
І
!

ІІІ
УСЬОГО І і

.

» П

. ....................... ... '••••'.«ч Пі-Л чМі-.г-. .ч.;у - :- і̂:рмвціі ..........., ........ч. Гй! . : £і!" Ігіі- уО.Нр! Слеціалеііий фонд усього

1 3 4 5 6  ■

1 затрат .. ■ >

Розмір відшкодування пільг на ЖКП 
населенню гис.грн. Кошторис 399,5 399,5

Кількість отримувачів пільг , яю стоять 
на обліку на забезпечення с/к 
лікуванням

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
/правління 45 45

2 продукту

Кількість отримувачів пільг , які 
потребують с/к лікування осіб Розрахунки, списки пільговиків 

управління 45 45

3 ефективності

Середній розмір витрат на придбання 
с/к путівок грн. Розрахунки, списки ПІЛЬГОВИКІВ 

управління 8877 8877

4 якості
Т



- ;бдзпеченості відшкодування 
..і н з сс-ле нн ю н а прибздщятвердого

і «рзл.-’-'іі"-’  о г г -
і\Єр1СИіі-ЇК

ПОГОДЖЕНО*- £  іі -а
Керівник j  X  ^

%




