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ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Н а к а з ! рол орядчий докум ент 

У правління соціального захисту населення К ам інь-К аш ирської РДА 
найм енування гол овн ого  розпорядника кош тів ісцевого бю дж ету) 

У правління фінр.нсів Ка\(і п ь-Каш  нрсько ї РЛА

(найм енування м ісцевого ф інансового органу)

в и  / й Т  ОЬ £#/?/> / у /  - Ф / ї -

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000С0 Управління соціального захисту населення Камінь-КашиоськоТ районної державної адміністрації
(КГЖВК №Б) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь- Каширської районно" державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 08 ' 13040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям .тимчасовсї допомоги дітям

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -186010,5 тис. гривень, б тому числі загального ф онду- 186010,5 тис. гривень та спеціального фонду - ____________ ти

гривень,

. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2018рік».
КонсттуціяУкраїн/
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 21.11.1982р. № 2811-XIі «Пре державну допомогу сім’ям з дітьми».
Постанова КМУ від 27 12.200' р. N=1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми».
Постанова КМУ від 22 02.2006 р. N5 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплат/ тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання невідоме»

8. Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-111 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальної 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 та пологами

2 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини

3 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над жими встановлено опіку чи піклування

0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

5 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям

5 0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини

7 0813047 1040 Надання державної' соціальної' допомоги малозабезпеченим сім'ям

7.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)№ з/п КПКВК КФКЗК Підпрограма/завданн_я 
бюджетної програми'

Загальний

фонд
Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 •7

1 С813043

ОV]О

Підпрограма 1 С813041 947,6 - 947,5

Завдання:забезпечення 
надання жінкам, які не 
застраховані в системі 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування, допомоги у 
зв язку з вагітністю і пологами

2 0813040 1040 Підпрограма 2 0813042 77,9 - 77,9

Завдання:забезпечення 
надання допемо'и при 
усиновленні дитини

3 0813040 1040 Підпрограма 3 0813043 62698,3 - 52398.3

Завдання:забезпечення 
надання допомоги при 
народженні дитини

4 0813040 1040 Підпрограма 4 081304* 1006,5 - 1003,5

Завдання;забезпечення 
надання дзпемоги на дітей,

над якими встановлено опіку 
чи піклування



7

0813040 1040 Підпрограма 5 0813045;, 4926,0 ■ 4926,0

Завдання:забезпечення 
надання допомоги на дітей 
одиноким матерям

6 0813040 1040 Підпрограма 6 08130*6 552.9 - 652,9

Завдання забезпечення 
надання тимчасової
державної допомоги д;тям

7 0813040 1040 Підпрограма 8 1513047 115701,3 - 115701,3

Завдання:забезпечення 
надання державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

ВСЬОГО 186010,5 186010,5

9. Перегік per снальних иільозих про"рам, які виконуються у складі бюджетне'! 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

ІПідпрограма 2 ......
[Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інфзамації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0813040 Підпрограма 1 0813041

1.1 .U
Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в 
системі загальнообов'язкового державного соцального 
страхування, допомоги у зв'язі<у з вагітністю і пологами

1,11 витрат Тис. грн.. 947,6



1,2 продукту ^ (  ‘
1.21 (ількість одеожуЕачів допомоги у зв язку з Еагґгчіст-о і пологами осіб Звіт (форма №2) 540

1.3 ефективності

1.31 Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами грн. Звіт (форма №2) 1755

1,4 якості

2 0813040 Підпрограма 2 0313С42

2.1 Заздзння: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

2,22 зитрат тис.грн. 77.9

2.3 продукту

2.31 <ількістьодержувачів одноразової частини допомоги при усиновлені 
дитини, осіб осіб Звіт (форма N92} 2

2,32 Кількістьодержувачів щомісячної частини допомоги при усиновлені 
дитини осіб осіб Звіт (форма N62) 70

2.4 ефективності

2.41 Середньомісячний розмір одноразової частини допомоги при 
усиновлені дитини -рн.

Звіт (форма N32)
10320

2.42 Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при 
усинсвлені дитини грн.

Ззіт (форма №2)
360

5 якості

3 1513040 Підпрограма 3 08 ' 3043

3.1 Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини

3.11 витрат Тис. грн.. 62698,3

5.2 продукту

3.21 Кількість одноразових виплат допомоги при народжені на одну 
дитину, народжену першою осіб Звіт (форма №2) 13521

3.22 Кількість одноразових виплат допомоги при народжені на одну 
дитину, народжену другою осіб Звіт (форма №2) 12980

3.23 Кількість одноразових виплат допомоги при народжені на одну 
дитину, народжену третьою та наступною осіб Звіт (форма №2) 27585

3.24 Кількість одержувачі щомісячної частини допомоги при народженні 
першої дитини осіб Звіт (форма N82) 749

3.25 Кількість одержувача щомісячної частини допомоги при народженні 
другої дити-и осіб Звіт (форма №2) 33



Кількість одержувачів щомісячної частину помоги при народженні 
третьо ’ та наступної дитини осіб Звіт (фоомаС .} 50

3.3 ефективності

3.31 Середній розмір одноразових виплат допомоги при народже-і на 
одну дитину, народжену першою грн.

Звіт (форма №2)
10420

3.32 Середній розмір одноразових виплат допомоги при наооджені на 
одну дит/ну, народжену другою грн.

Звіт (форма №2)
10414

3.33 Середній розмір однсразових виплат допомоги при народжені на 
одну дитину, народжену третьою та наступною грн.

Звіт (форма N“2)
10427

3.34 Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні 
першої дитини грн.

Звіт (ферма N92)
86С

3.35 Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні 
другої дитини

грн.
Звіт (форма №2) 621

3.36 Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні 
третьої та наступної дитини

грн. Звіт (форма N22)
1198

3.4 якості

} 4 08113040 Підпрограма 4 081304^

4.1 Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

4.11
.

витрат Тис.грн. 1006.5

*4.2 продукту

4.21 Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 5 років, над яким/ 
встановлено епіку чи піклування осіб

Звіт (форма №2)
0

4.22 Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 рокіз. над 
яким/і єстансвлено опіку чи піклування осіб

З в г  (форма №2)
80

4.3 ефективності

4.31 Середньомісячний розм р допомоги на дітей віком до 6 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування грн.

Звіт (форма №2)
0

4.32 Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, 
над якими встановлено опіку чи піклування грн.

Звіт (форма №2}
3138

ЛА якості

5 081304С Підпрограма 5 0813045

5.1 Завдання; забезпечення надання допомоги на дітей одиноким



матерям
г (  '

5.11 витрат Тис.грн. 4926,0

5.2 продукту

5.2''
кількість виплат отримувачам (одиноким особам 
ма~ерям,удовам едівцям,усиновителям) допомоги на дітей виплат

Звіт (форма №2)
2785

5.3 ефективності

5.31
Середній розм р виплат стримузачам (одиноким особам 
матерям,удовгм,здівцям,уси-свителйм) допомоги на дітей 

одиноким матерям
грн. Звіт (форма №2) 1621

5.4 якості

6 С813040 Підпрограма 6 0813046

6.1
Завдання: забезпечення надання тимчасової державної догсмоги 
д гям

3.11 аиптат Гис.грн. 652,9

3.2 продукту

6.21
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком 
до 6 років

осіб звіт 1

6 .2 2
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком 
від 6 до 18 років

осіб звіт 39

Ь-23
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком 
від 13 до 23 років

ос.б звіт 1

6.3 ефективності

Є.31 Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям 
віком до 6 років

грн. звіт 340

6.32
Середн=омісячний рсзмір тимчасової державної допомоги дітям 
ВІКОМ В 'Д  6  до 18 років

грн. зв;т 335

3.33
Середньомісячний розмір т/мчасової деожавно" допомоги ді-ям 
віком від 18 до 23 років

-рн. звіт 508

6 .4 якості

7 0813040 Підпрограма 7 0813047

7,1
Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим с;м'ям

7.11 виптат Тис.грн. 115701,3

7.2 продукту



т

Кількість одержувачів допомоги м агезаб / ;чен/ім сім'ям осіб Звіт (форма \£~ -ДСД) 6172

. 3 ефективності

7.31 Середній розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям грн. Звіт (ссргиа №1-ДСД) 3423

7.4 якості

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

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'’
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

\ 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходжений із бюджету

Інші джєрепа фінансування 
(за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Кед функціональної' класифікації видаткіз та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання коедитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
° Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з резбизкою за роками.

/

Начальні/к.упраагіі

і.
*>у ^

\4 >
Х & Ф /

П О ГО Д Ж Е Н % г/Щ >
Начальник упр'ає.-чніня

і  \

і і й М

і
(підпис)

(підпис)

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г. Вортнійчук 
(ініціали та прізвище)


