Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________________
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
1. __0813080_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації _
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0813080_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації ___
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. _ 0813080_
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __7624,800__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _7624,800_ тис.
гривень та спеціального фонду – ___0__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Закон України" Про державну
допомогу сім'ям з дітьми"
6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

0813081

1010

2

0813082

1010

3

0813083

1010

4

0813084

1040

5

0813085

1010

Назва підпрограми
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1
1

КПКВК

КФК
ВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

2
0813081

3
1010

Підпрограма Надання державної

4
соціальної допомоги особам з

Загальний
фонд
5
5509,600

Спеціальний
фонд

Разом

6
0

7
5509,600

0813082

1010

2

інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
Завдання
Забезпечення
надання
державної
соціальної
допомоги
особам
з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
Підпрограма Надання державної
соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд

1103,100

0

1103,100

793,700

0

793,700

200,000

0

200,000

Завдання
Забезпечення надання державної

0813083

1010

3

соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд
Підпрограма Надання допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу
Завдання
Забезпечення надання допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу

0813084
4

1040

Підпрограма Надання тимчасової
державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату

Завдання
Забезпечення надання тимчасової
державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату

0813085

1010

Підпрограма Надання щомісячної

18,400

0

18,400

7624,800

0

7624,800

компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку

5

Завдання
Забезпечення надання щомісячної

компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення
показника

1

2

3
Підпрограма Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю
Завдання надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю
затрат

4

5

6

0813081

1

2

продукту
Кількість одержувачів допомоги з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю, осіб
ефективності

3

4

0813082

Середньомісячний розмір допомоги з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю, грн.
якості
питома вага допомоги з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю поточного
року до попереднього року
Підпрограма Надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд
Завдання надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд
затрат
продукту
Кількість одержувачів допомоги , які не
мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги
на догляд, осіб
ефективності

1
2

3

Середньомісячний розмір допомоги, особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги
на догляд, грн.
якості
питома вага отриманих допомог до
нарахування

4

Підпрограма Надання допомоги по догляду за

0813083

особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу

осіб

звіт

280

гривень

звіт

1640,00

%

х
Розрахунковий
показник

131

осіб

звіт

80

гривень

звіт

1149,00

%

х
заявка

100

Завдання надання допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу
1
2

затрат
продукту
Кількість одержувачів допомоги по догляду
за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, осіб
ефективності
Середньомісячний розмір допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, грн.
якості

3

4

0813084

питома вага допомоги по догляду за особами
з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу поточного року до
попереднього року
Підпрограма Надання тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату

осіб

звіт

38

гривень

звіт

1740,60

%

х
Розрахунковий
показник

104

Завдання надання тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату
1
2

затрат
продукту
Кількість одержувачів тимчасової державної
соціальної допомоги, які досягли загального
пенсійного віку, але не набули права на
пенсійну виплату
, осіб

осіб

Розрахунковий
показник

14

3

ефективності
Середньомісячний розмір тимчасової
державної соціальної допомоги, особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, грн.
якості

4

0813085

гривень

Розрахунковий
показник

1190,48

%

х
звіт

100

осіб

звіт

60

гривень

звіт

25,50

%

х
заявка

100

питома вага отриманих допомог до
нарахування
Підпрограма Надання щомісячної
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
Завдання надання щомісячної компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку

1
2

3

4

затрат
продукту
Кількість одержувачів щомісячної
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку
, осіб
ефективності
Середньомісячний розмір щомісячної
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку, грн.
якості
питома вага отриманих допомог до
нарахування

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект
1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний проект
2

КПКВ
К
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальн
ий
фонд
4

спеціальн
ий фонд

разо
м

5

6

х

План видатків звітного
періоду
загальн
ий
фонд
7

спеціальн
ий фонд

разо
м

8

9

х

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальн
спеціальн разо
ий
ий фонд
м
фонд
10
11
12

Пояснення,
що
характеризуют
ь джерела
фінансування
13

х

…
Усього
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального
захисту населення Голованівської РДА

__________ __ Дудник А.А.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________ ___Дудар В.С.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________ № _______
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

________________ № _______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на __2018_ рік
1. __0813190_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації _
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0813190_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації ___
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. __ 0813190_ ___1030_____
Соціальний захист ветеранів війни та праці
__
1
(КПКВК МБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __308,400__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _308,400_ тис.
гривень та спеціального фонду – ___0__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний бюджет
України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної

політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про соціальні послуги » №966 від
19.06.2003 року.Закон України"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні " _ Закон України"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту",особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих(загиблих)осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,вдовам(вдівцям) та
батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. Рішення районної ради від 15.12.2017 року №261
6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів
інвалідів та ветеранів,інтеграції інвалідів у суспільство.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
1

КПКВК
0813191

2

0813192

КФКВК
1030
1030

Назва підпрограми
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК

КФК
ВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

2
0813191

3
1030

4

1

0813192
2

1030

Підпрограма
Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці

Загальний
фонд
5
24,400

Завдання
Забезпечення з виплати стипендії
інвалідам війни та учасникам бойових
дій, яким виповнилося 90 та 100 і
більше років
284,000
Підпрограма
Надання
фінансової
підтримки
громадським організаціям інвалідів і

Спеціальний
фонд

Разом

6

7

0

24,400

0

284,000

ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість
Завдання
Реалізація соціального захисту та
соціального забезпечення інвалідів
шляхом надання фінансової підтримки
таким громадським організаціям
Усього
308,400

308,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

1
Регіональна цільова програма 1
Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення, громадян, які опинилися в
складних життєвих обставинах, інвалідів,
ветеранів війни, праці та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Голованівського району на 2016-2020
роки

0813191

24,400

0

24,400

Районна програма по створенню соціально
економічних умов для реалізації статутної
діяльності Голованівської організації ветеранів
України на 2017-2018 роки.
Районна програма по створенню соціально
економічних умов для реалізації статутної
діяльності Голованівської організації інвалідів
КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки

0813192

254,000

0

254,000

0813192

30,000

0

30,000

308,400

0

308,400

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення
показника

1

2

3

4

5

6

0813191

Підпрограма
Інші видатки на соціальний захист ветеранів

війни та праці

Завдання
Забезпечення з виплати стипендії інвалідам
війни та учасникам бойових дій, яким
виповнилося 90 та 100 і більше років
затрат
Кількість отримувачів

1
2
3
4
1
0813192

продукту
Кількість
ефективності
Середні витрати на виплату стипендії 90 та
100 річним особам.
якості
Динаміка кількості заходів порівняно з
минулим роком
Підпрограма
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість

осіб

Звіт на підставі
особових справ

гривень

Розрахунок по
заходах до програми
х

%

13

156,00
93

Завдання

1

Реалізація
соціального
захисту
та
соціального забезпечення інвалідів шляхом
надання фінансової підтримки таким
громадським організаціям
затрат
Кількість організацій

одиниць

звіт

2

одиниць

План заходів

38

Тис.грн.

Розрахунковий
показник

7,474

продукту
Кількість заходів
ефективності
Середні витрати на на проведення одного
заходу

якості

х

Динаміка кількості заходів порівняно з
минулим роком

%

Розрахунковий
показник

59

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний проект 2

КПК
ВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальн
ий
фонд
4

спеціальн
ий фонд

разо
м

5

6

х

План видатків звітного
періоду
загальн
ий
фонд
7

спеціальн
ий фонд

разо
м

8

9

х

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення,
реалізації інвестиційного
що
3
проекту
характеризуют
загальн
ь джерела
спеціальн разо
ий
фінансування
ий фонд
м
фонд
10
11
12
13

х

…
Усього
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.78

Начальник управління соціального
захисту населення Голованівської РДА

__________ ___Дудник А.А.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________ ___Дудар В.С.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________ № _______
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

________________ № _______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0813160

Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0813160 Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813160
1010
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
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 58,600
тис. гривень та спеціального фонду – ____0________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про соціальні
послуги » №966 від 19.06.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України №558 ві29.04.2004 року. Рішення районної ради від 15.12.2017
№261
6. Мета бюджетної програми Забезпечення 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
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

0813160

1010

Назва підпрограми

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1
1

КПКВК
2
0813160

КФКВ
К

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

3
1010

4

5

6

7

Підпрограма Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
0
58,600
Завдання
Забезпечення виплати 58,600
компенсації фізичним особам, які
надають
соціальні
послуги
громадянам
похилого
віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування
і потребують постійної сторонньої
допомоги
(крім
осіб,
що
обслуговуються
соціальними
службами)

Усього

58,600

0

58,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Програма соціального захисту мало
забезпечених верств населення,
громадян, які опинилися в складних
життєвих обставинах, інвалідів,
ветеранів війни, праці та громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на 2016-2020
роки
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

0813160

58,600

0

58,600

58,600

0

58,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

Підпрограма
0813160

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
1

затрат

2

продукту

чисельність осіб, які
звернулись за
призначенням
компенсації, осіб;
чисельність фізичних

осіб

Розрахунковий
показник, згідно
особових справ

34

осіб

Розрахунковий

17

показник, згідно
особових справ

осіб, яким виплачується
компенсація за надання
соціальних послуг
інвалідам I групи,

3

осіб

Звіт

5

громадянам похилого
віку
інвалідам II групи,

осіб

Прогнозний показник

9

осіб

Звіт

14

дітям-інвалідам

осіб

хворим, які не здатні до
самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги,
визнаним такими в
порядку, затвердженому
МОЗ,

осіб

Розрахунковий
показник
Прогнозний показник

2

ефективності
Грн..

Середній розмір
компенсації
4

187,25

Розрахунковий
показник

якості

х
%

питома вага кількості
призначених
компенсацій поточного
року до кількості
звернень за
призначенням
компенсації
попереднього року, %

100

Розрахунковий
показник

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

х

разом

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

х

разом

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

х

__________
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Голованівської РДА
__________

Дудник А.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________
(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________ № _______
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

________________ № _______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0813140

Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0813140 Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813140
1040
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 – 320,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
320,000 тис. гривень та спеціального фонду – ____0________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про соціальні
послуги » №966 від 19.06.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України №558 ві29.04.2004 року. Рішення районної ради від 15.12.2017
№261
6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

1

КПКВК

КФКВ
К

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

2
0813140

3
1040

4

5

6

7

Підпрограма

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)

300,000

300,000

Завдання

Організація оздоровлення та
забезпечення відпочинком дітей,
які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
0813140
2

1040

Підпрограма
20,000
Програма соціального захисту АТО та
їх сімей

0

20,000

0

320,000

Завдання

Організація оздоровлення та
забезпечення відпочинком дітей,
які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
Усього

320,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Комплексна соціальна програма
санаторного оздоровлення та
відпочинку дітей на 2018-2022 рр.
Районна комплексна програма
соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної
операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та
вшанування пам»яті загиблих на

КПКВК
2
0813140

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3

4

5

300,000

0

300,000

20,000

20,000

2016-2020 роки.
Всього

320,000

0

320,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма
Комплексна соціальна програма санаторного оздоровлення та відпочинку дітей
0813140

Завдання

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки
1

затрат

2

продукту

Кількість оздоровлених
дітей, осіб
3

осіб

Прогнозні показники в
порівняні із звітом
попереднього року

70

Грн..

Прогнозні показники в
порівняні із звітом
попереднього року
х

4286,00

ефективності

Середній розмір на одну
оздоровлену дитину, грн
4

якості

питома вага, кількості
оздоровлених дітей
поточного року до
попереднього

%

Розрахунковий
показник

100

Підпрограма
Програма соціального захисту АТО та їх сімей
Завдання
0813140
1

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та сімей учасників АТО
затрат

2

продукту

Кількість оздоровлених
дітей, сімей, осіб

осіб

Прогнозні показники в
порівняні із звітом
попереднього року

5

3

ефективності
Грн..

Середній розмір на одну
оздоровлену
дитину,сім»ю , грн
4

Прогнозні показники в
порівняні із звітом
попереднього року

якості

4000,00

х
%

питома вага, кількості
оздоровлених дітей
поточного року до
попереднього

40

Розрахунковий
показник

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

__________1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Голованівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________

Дудник А.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________
(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________ № _______
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

________________ № _______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0813240

Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0813240 Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

3. 0813240
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)
(КФКВК)1

Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 472,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 472,200
тис. гривень та спеціального фонду – ____0________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про соціальні
послуги » №966 від 19.06.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України №558 ві29.04.2004 року. Рішення районної ради від 15.12.2017
№261
6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці,
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та
інвалідів на 2016-2020 роки.
.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п

КПКВК

КФКВ
К

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

0813242

1090

Завдання Забезпечення соціального

1

захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів
війни, праці, громадян, які
постраждали внаслідок

472,200

0

472,200

Чорнобильської катастрофи,
учасників АТО та їх сімей,
санаторного оздоровлення ветеранів
та інвалідів на 2016-2020 роки.
.
Усього

472,200

0

472,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Програма санаторного оздоровлення
ветеранів війни та інвалідів на
2016-2020 роки
Програма соціального захисту мало
забезпечених верств населення,
громадян, які опинилися в складних
життєвих обставинах, інвалідів,
ветеранів війни, праці та громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки
Районна комплексна програма
соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної
операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та
вшанування пам»яті загиблих на
2016-2020 роки.
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3

4

5

2
0813242
20,000

0

20,000

302,200

0

302,200

150,000

472,200

150,000

0

472,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

0813242

Завдання Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці,

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного
оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.
.
1

затрат

2

продукту

кількість придбаних
путівок на оздоровлення
інвалідів, одиниць
кількість одержувачів
матеріальної допомоги
учасників ЧАЕС, осіб
кількість придбаних
подарунків дітямчорнобильцям, одиниць
кількість придбаних
путівок для учасників
ЧАЕС, одиниць
кількість одержувачів
матеріальної допомоги,
які опинилися в СЖО,
осіб
кількість одержувачів
матеріальної допомоги
загиблим воїнамінтернаціоналістам, осіб
кількість одержувачів
стипендій інвалідам по
зору І групи, осіб
кількість придбаних
путівок для воїнівінтернаціоналістів,
одиниць

одиниць

Потреба згідно заяв

4

осіб

Особові справи
відділу ЧАЕС

10

одиниць

Особові справи
відділу ЧАЕС

20

одиниць

Потреба згідно заяв

4

осіб

Показник минулого
року

15

осіб

Звіт

3

осіб

Особові справи

16

одиниць

Потреба згідно заяв

3

кількість одержувачів
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих
учасників АТО, осіб
кількість одержувачів
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям
поранених учасників
АТО, осіб
кількість одержувачів
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям
демобілізованих учасників
АТО, осіб
кількість забезпечених
санаторним лікуванням
учасників АТО, осіб

3

осіб

Прогнозований
показник із

2

програмних заходів
осіб

Прогнозований
показник із

5

програмних заходів

осіб

Прогнозований
показник із

10

програмних заходів

осіб

Показник минулого
року

14

кількість одержувачів
допомоги, сімей загиблих
учасників АТО в результаті
поранення, на поховання та
встановлення пам’ятника,
осіб
ефективності

осіб

cередній розмір на одного
оздоровленого інваліда,
грн
cередній розмір
матеріальної допомоги на
одного учасника ЧАЕС,
грн
cередній розмір одного
подарунка дітямчорнобильцям, грн
cередній розмір однієї
путівки для учасників
ЧАЕС, грн
cередній розмір
матеріальної допомоги на
одного громадяна, який
опинився в СЖО, грн

Грн..

Розрахунковий
показник

5000,00

Грн..

Розрахунковий
показник із
програмних заходів

1000,00

Грн..

Розрахунковий
показник із
програмних заходів
Розрахунковий
показник в порівнянні
з минулим роком
Розрахунковий
показник в порівнянні
з минулим роком

500,00

Прогнозований
показник із

4

програмних заходів

Грн..

Грн..

5500,00

1598,89

cередній розмір
матеріальної допомоги на
одного загиблого воїнаінтернаціоналіста, грн
cередній розмір однієї
стипендії інвалідам по
зору І групи, грн
cередній розмір однієї
путівки для воїнівінтернаціоналістів, грн
cередній розмір
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих
учасників АТО, грн
cередній розмір
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям
поранених учасників
АТО, грн
Середній розмір
одноразової матеріальної
допомоги сім’ям
демобілізованих учасників
АТО, грн
cередній розмір одного
учасника АТО
забезпеченого санаторним
лікуванням, грн
cередній розмір однієї
дюдини, на організацію та

4

грн

Із програмних заходів

2000,00

грн

Розрахунковий
показник

105,73

грн

Розрахунковий
показник в порівнянні
з минулим роком
Розрахунковий
показник із
програмних заходів

6666,00

грн

Розрахунковий
показник із
програмних заходів

2000,00

грн

Розрахунковий
показник із
програмних заходів

1000,00

грн

Розрахунковий
показник в порівнянні
з минулим роком

4500,00

грн

Розрахунковий
показник із
програмних заходів

5000,00

грн

поховання, в результаті
поранення та надання
допомоги на встановлення
пам»ятника учасника АТО,
грн
якості

питома вага кількості
придбаних путівок на
оздоровлення інвалідів
поточного року до
минулого,%

5000,00

х
%

Розрахунковий
показник

200

Питома вага кількості
одержувачів матеріальної
допомоги учасників ЧАЕС
поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
придбаних подарунків
дітям учасників ЧАЕС
поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
придбаних путівок для
учасників ЧАЕС
поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів матеріальної
допомоги які опинилися в
СЖО поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів матеріальної
допомоги матерям та
вдовам загиблих воїнівінтернаціоналістів
поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів стипендій
інвалідами по зору 1
групи поточного року до
минулого,%
питома вага кількості
придбаних путівок на
оздоровлення для воїнівінтернаціоналістів
поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів одноразової

%

Розрахунковий
показник

100

%

Розрахунковий
показник

87

%

Розрахунковий
показник

133

%

Розрахунковий
показник

19

%

Розрахунковий
показник

100

%

Розрахунковий
показник

94

%

Розрахунковий
показник

100

%

Розрахунковий
показник

100

матеріальної допомоги
сім´ям, загиблих
учасників АТО поточного
року до минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів одноразової
матеріальної допомоги
пораненим учасникам
АТО, які отримали
контузії, каліцтва та
травми поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
одержувачів одноразової
матеріальної допомоги
демобілізованих учасників
АТО поточного року до
минулого,%
Питома вага кількості
придбаних санаторнокурортних путівок
учасників АТО поточного
року до минулого,%
Питома вага кількості
однієї допомоги, на

%

Розрахунковий
показник

100

%

Розрахунковий
показник

13

%

Розрахунковий
показник

175

%

Розрахунковий
показник

133

організацію, в результаті
поранення та надання
допомоги на встановлення
пам»ятника учасника АТО,
грн..

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

х

разом

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

х

разом

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

х

__________
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Голованівської РДА
__________

Дудник А.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________
(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
1. __0813230_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації _
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0813230_ _ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації ___
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. _0813230_ ____1040__ _ Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 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 виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __1850,000__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _1850,000_ тис.
гривень та спеціального фонду – ___0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про забезпечення
належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках( у т.ч. сімейного
типу, прийомних сім'ях )» Закон України" Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 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 виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя7.
Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК
2
0813230

КФК
ВК
3

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

4
5
Підпрограма
Виплата
державної 1850,000
соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового
забезпечення
батькамвихователям 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
виплата соціальної допомоги на
утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя
Завдання

0

Спеціальний
фонд

Разом

6

7
1850,000

Надання державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та 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
виплата соціальної допомоги на
утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя
Усього
1850,000

0

1850,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2

0813230

Назва показника
3
Підпрограма Виплата державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та 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

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення
показника

4

5

6

будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім’ї патронатного вихователя

1
2
3
4

Завдання
Надання державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях, грошового забезпечення батькамвихователям 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 виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в
сім’ї патронатного вихователя
затрат
Кількість прийомних сімей
Кількість батьків-вихователей
продукту
Кількість дітей вихованців
ефективності
Середній розмір витрат на одного вихованця
якості
Динаміка кількості заходів порівняно з
минулим роком

одиниць
осіб

звіт
звіт

12
12

осіб

звіт

27

гривень

звіт
х
Розрахунковий
поканик

5709,87

%

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВ
К

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення,
реалізації інвестиційного
що
проекту3
характеризуют

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект
1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний проект
2

3

загальн
ий
фонд
4

спеціальн
ий фонд

разо
м

5

6

х

загальн
ий
фонд
7

спеціальн
ий фонд

разо
м

8

9

х

загальн
ий
фонд
10

спеціальн
ий фонд

разо
м

11

12

13

х

…
Усього
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального
захисту населення Голованівської РДА

__________ ___Дудник А.А.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________ ___Дудар В.С.___
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________________
наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0813040
(КПКВК МБ)

2. 0813040
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813040
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34640,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
34640,000 тис. гривень та спеціального фонду – ____0________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та

соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення. Закон України"Про державну
допомогу сім'ям з дітьми "
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2

0813042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

3

0813043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

4

0813044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5

0813045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6

0813046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

7

0813047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п

КПКВК

1
1

0813041

2

2

0813042

КФКВ
К

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

3
1040

4

5

6

7

1040

Підпрограма
Завдання

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

300,000
Забезпечення
надання
жінкам, які не застраховані в
системі
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування, допомоги у
зв’язку з
вагітністю і
пологами
Підпрограма Надання допомоги при усиновленні дитини

0

300,000

Завдання
Забезпечення надання

3

0813043

1040

70,000
допомоги при усиновленні
дитини
Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини

0

70,000

Завдання
Забезпечення надання

4

0813044

1040

22376,400
22376,400
0
допомоги при народженні
дитини
Підпрограма Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Завдання
Забезпечення надання

5

0813045

1040

допомоги на дітей, над
2378,300
якими встановлено опіку чи
піклування
Підпрограма Надання допомоги на дітей одиноким матерям

0

2378,300

0

533,700

Завдання
Забезпечення надання

6

0813046

1040

533,700
допомоги на дітей одиноким
матерям
Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям

Завдання
Забезпечення надання

8

0813047

1040

250,000
0
тимчасової державної
допомоги дітям
Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

250,000

Завдання
Забезпечення надання

державної соціальної
допомоги малозабезпеченим
сім'ям

0

8731,600

Усього

34640,000

34640,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1

8731,600

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2
0813041

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

осіб

звіт

133

Грн..

звіт

2255,60

Підпрограма

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
Завдання

Забезпечення надання
жінкам, які не
застраховані в системі
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування, допомоги у
зв’язку з вагітністю і
пологами
1

затрат

2

продукту

Кількість одержувачів
допомоги у зв’язку з
вагітністю і пологами,
осіб;
3

ефективності

Середній розмір
допомоги у зв’язку з
вагітністю і пологами,
грн..
4

якості

0813042

%
питома вага отриманих
допомог поточного року
до минулого,
Підпрограма
Надання допомоги при усиновленні дитини

х

Розрахунковий
показник

79

Завдання
Забезпечення надання

1

допомоги при
усиновленні дитини
затрат

2

продукту
Кількість одержувачів
одноразової частини
допомоги при

осіб

звіт

2

грн

звіт

860,00

%

Розрахунковий
показник

67

осіб

звіт

11039

грн

звіт

2027,03

усиновленні дитини, осіб
3

ефетивність
Середньомісячний
розмір допомоги при
усиновленні дитини, грн

4

якість
питома вага отриманих
допомог поточного року
до попереднього,
0813043

1
2

3

Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини
Завдання
Забезпечення надання
допомоги при
народженні дитини
Затрат
Продукту
кількість одержувачів
одноразової частини
допомоги при
народженні дитини, осіб
ефективність
середній розмір
одноразової частин
допомоги при
народженні дитини. грн

4

якість
питома вага отриманих
допомог поточного року
до попереднього
0813044

%

Розрахунковий
показник

103

Підпрограма

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Завдання
Забезпечення надання

допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування
1

затрат

2

продукту
кількість одержувачів

допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування, осіб
3

осіб

звіт

ефективність
середньомісячний розмір

допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування, грн
4

397

4969,98
грн

звіт

якість

питома вага отриманих
допомог поточного року
до попереднього
0813045

%

Розрахунковий
показник

96

звіт

2916

Підпрограма

Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Завдання
Забезпечення надання

допомоги на дітей
одиноким матерям
1

затрат

2

продукту
кількість одержувачів

допомоги на дітей
одиноким матерям, осіб

осіб

3

ефективність
середньомісячний розмір

допомоги на дітей
одиноким матерям, грн
4

2196,00
Грн..

звіт

%

Розрахунковий
показник

106

звіт

248

якість

питома вага отриманих
допомог поточного року
до попереднього
0813046

Підпрограма

Надання тимчасової державної допомоги дітям
Завдання
Забезпечення надання

тимчасової державної
допомоги дітям
1

затрат

2

продукту
кількість одержувачів

тимчасової державної
допомоги дітям, осіб
3

осіб

ефективність
середньомісячний розмір

тимчасової державної
допомоги дітям, грн
4

1008,06
Грн

звіт

якість

0813047

питома вага отриманих
%
Розрахунковий
допомог поточного року
показник
до попереднього
Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

98

Завдання
Забезпечення надання

державної соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім'ям
1

затрат

2

продукту
кількість одержувачів

допомоги

осіб

звіт

201

малозабезпеченим сім'ям,
осіб
3

ефективність
3620,00

середньомісячний розмір
допомоги

4

звіт

грн

малозабезпеченим сім'ям,
грн
якість

питома вага отриманих
допомог поточного року
до попереднього

89

Розрахунковий
показник

%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

__________
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Голованівської РДА
__________

Дудник А.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________
(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної адміністрації
__________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________ № _________
наказ фінансового управління Голованівської районної
державної адміністрації
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № _________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на ___2018___ рік
1. _0813020____Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації_
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. _0813020___ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації_
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. _0813020_ ______________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
палива та скрапленого газу

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _11228,200_ тис. гривень, у тому числі загального фонду –
_11228,200_ тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми __ Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний бюджет України
на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон
України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні","Про жертви нацистських переслідувань ", Закон України"Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист»; « Про міліцію » стаття20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу",
абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", рішення районної ради від 15.12.2017 №261.
6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства

2

0813022

1060

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2

3

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

Підпрограма 1

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Завдання

Забезпечення надання
пільг на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян, визначеним
підпрограмою

1788,900

1788,900

Підпрограма 2

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

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

9439,300

9439,300

Усього

11228,200

11228,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які 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

0813021

1788,900

0

1788,900

0813022

9439,300

0

9439,300

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
Підпрограма 2

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу
Усього

11228,200

0

11228,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавсва
Завдання

1
2

3

4

Забезпечення надання
пільг на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
окремим категоріям
громадян, визначеним
підпрограмою
затрат
продукту
кількість отримувачів
пільг
ефективності
середній розмір витрат
на придбання твердого
палива та скрапленого
газу грн/місяць на
одного пільговика.
якості
питома вага
відшкодованих пільг до
нарахованих, %
Підпрограма

осіб

звіт

1096

грн..

звіт

1632,21

%

звіт

х
168

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
Завдання
Забезпечення надання
субсидій населенню для
відшкодування витрат на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу,
визначеним
підпрограмою
затрат

1
2

продукту
осіб
кількість отримувачів
субсидій
ефективності
Грн..
середній розмір витрат
на надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу,
грн/місяць на одного
пільговика.
якості
%
питома вага
відшкодованих
пільгових послуг до
нарахованих, %

3

4

звіт

3208

звіт

2942,43

звіт

76

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Поясненн
реалізації інвестиційного
я, що
3
проекту
характери
зують

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х

х

13

х

1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту
населення Голованівської РДА

__________ _____Дудник А.А.____
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________ ______Дудар В.С._____
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної адміністрації
__________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________ № _________
наказ фінансового управління Голованівської районної
державної адміністрації
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № _________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на ___2018___ рік
1. _0813010____Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації_
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. _0813010___ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації_
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. _0813010_ ______________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _17207,700_ тис. гривень, у тому числі загального фонду –
_17207,700_ тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _ Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний
бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення. Закон України"Про статус і
соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи""Закон України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту",особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям), дітям війни, особам,які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною,вдовам(вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Закон
України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; « Про
міліцію » . статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною
другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про
освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, рішення районної ради від 15.12.2017 №261.

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

0813011

1030

2

0813012

1060

Назва підпрограми

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

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2

3

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

4
Підпрограма 1

Надання пільг на оплату житлово–комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Завдання
Забезпечення надання
пільг на оплату
житлово-комунальних
послуг окремим
категоріям громадян,
визначеним
підпрограмою
Підпрограма 2

2360,000

2360,000

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Завдання
Забезпечення надання
субсидій населенню для
відшкодування витрат
на оплату житловокомунальних послуг,
визначеним
підпрограмою
Усього

14847,700

14847,700

17207,700

17207,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які 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

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

0813011

2360,000

0

2360,000

0813012

Підпрограма 2

14847,700

0

14847,700

17207,700

0

17207,700

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Завдання

1
2

3

4

Забезпечення надання
пільг на оплату житловокомунальних послуг
окремим категоріям
громадян, визначеним
підпрограмою
затрат
продукту
кількість отримувачів
пільг
ефективності
середній розмір витрат
на надання пільг на
оплату житловокомунальних послуг,
грн/місяць на одного
пільговика.
якості
питома вага
відшкодованих
пільгових послуг до

осіб

звіт

54939

грн..

звіт

42,97

х
%

звіт

65

нарахованих, %
Підпрограма
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Завдання
Забезпечення надання
субсидій населенню для
відшкодування витрат на
оплату житловокомунальних послуг,
визначеним
підпрограмою
затрат

1
2

продукту
кількість отримувачів
пільг
ефективності
середній розмір витрат
на надання субсидій
населенню на оплату
житлово-комунальних
послуг, грн/місяць на
одного пільговика.
якості
питома вага
відшкодованих субсидій
до нарахованих, %

3

4

осіб

звіт

40733

Грн..

звіт

364,51

%

звіт

48

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Код

1

Найменування джерел
надходжень

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

План видатків звітного
періоду

КПКВК

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

4

5

6

7

8

9

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Поясненн
реалізації інвестиційного
я, що
проекту3
характери
зують
джерела
загальний
спеціальний
разом
фонд
фонд
фінансува
ння
10
11
12
13

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
Код

Найменування джерел
надходжень

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

План видатків звітного
періоду

КПКВК

Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

загальний
фонд

х

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

х

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Поясненн
я, що
характери
зують
джерела
фінансува
ння

х

1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту
населення Голованівської РДА

__________ _____Дудник А.А.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

__________ ______Дудар В.С._____
(підпис)

(ініціали та прізвище)

