
-------------- /  ЗАТВЕРДЖЕНО ґ
Наказ Міністерства ф І -ів України
26 серпня 2014 року .V» 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-КаїнирськоТ РДА___________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
У правління фінанс в Каміні,-КаширськоТ РЛА 
(найменування місцевого фінансового оріаиу)

від /Г .  С і, ' / -  0 & / 2 -  '

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-ІСаширської РДА.

(К1ІІСНК VIГ») (найменування головного розпорядника)

2 0 8 10000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 

(КіІКВК МН) (найменування відповідальною виконання)

3 .  1 5 13080 1010 Надання допомоги особам з інвалідністю, д і т я м  з інвалідністю, особам, я к і  не мають права на пенсію, ненпагооючій о с о б і. яка досягла загального пенсійною в і к у , алг не набула прана на 

н с с ін ііу  в и п л а ч у .  допо моги по д о г л я д у  з а  особами з інвалілнхтго І  чи I I  і р у н и  внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній о с о б і я к а  доглядає з а  особою з інвалідністю 1 

г р у п и , а також за особою, яка досягла Й0-пічного вічу.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -40002.1 тис. гривень, утом у числі загального фонду- .40002,1 тис. гривень та спеціального фонду -0.000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 201X рік ».

4. Закон України «1 Іро державну соціальну дономоіу сім'ям з дітьми » .

5. Закон України *<ІІро державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю "•

6. Постанова КМУ «1 Іро затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям і дітьми ».

7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку І Іро державну соціальну допомоіу особам, які не мають права па пенсію, та 

особам з  інвалідністю і державної соціальної допомоги па догляд».

8.1 Іостанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 

яка досягла загального пенсійного вік}', але не набула права на пенсійну виплату ».

”9. Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживас разом з інвалідом І 

чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребус постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним ».

6. Мета бюджетної програми:



забезпечення надання долом оіи особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій о с о б і. яка досягла загального пенсійного вічу, але не набула прауа на 
песійну виплату« допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II .руни »наслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особ і .яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також також за особою, яка досягла 80-річного віку.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги, які не маютьпрааа на пенсію, та особам з іішалідністю.державної соціальної допомоги на
догляд

3 0813083 1010 Надання допомоги па догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу

4 0813084 1010 П алати  тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набрала права на пенсійну виплату

5 0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річноп> віку

8. 'Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

_______________________________ _______________________________________ __________________________________________  (тис, гри)

№
з/п КПКВК КФКВК 1 Іідпрограма'завлаїшя 

бюджетної Програми ‘
Загалг.пий

фонд Спеціальний фон". Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0813080 1010 Проїтіамма 0813081 25243.1 25243.1

Надання державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інваліді-::стмо
Завдання
Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з  дитинства та дітям з 
інвалідністю

2 0813080 1010 Проірамма 0813082 3500,0 3500,0

Завдання
Забезпечення падання державної 
соціальної допомоги , які не мають 
права па пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної 
допомоги на догляд

3 0813080 1010 Программа 0813083 6405,9 6405,9

Завдання

і.

Забезпечення надання допомоги на 
лої ляд за особами з інвалідністю 1 чи 
11 групи внаслідок психічного розладу



(

4 0813080 1010 Программа 0813084 4073.1 4073,1

Завдання
Забезпеченії* надання тимчасової 
державної допомога непрацюючій 
особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набрала прана 
іа пенсійну виплату

5 0813080 1010 Проірамма 0813085 780,0 780,0

Завдання
Забезпечення надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю 1 групи, а 
гакож за особою, яка досягла 80- 
річ.чого віку
Усього 40002.1 40002,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис, гри)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 7 3 4 5

Регіональна цільова про грати а 1
Підпроірима 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі пілпрограм і завдань

Хе
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0813040 Підпрограма 1 0813081

1,1
Завдання: забезпечення надання державної 
соціальної допомоги інвалідам з  дитинства 

та дітям з інвалідністю
1,11 виптат Тис.грн. Кошторис 25243Л
1.2 продукту
1.21 * Інваліди і  днгинства І групи: осіб Звії (форма ДСД1) 185



Є 4 Є
1 .22 11 групи осіб Звіт (форма ДСДГі 213
1 23 111 групи осіб Звіт (форма ДСДІ) 272
1 24 Діти-іппадіди віком до 18 рокі: осіб Звіт (форма ДС.ДТІ 410

1.25
К ількість отр и м у в а ч ів  ,икі 

отриштотькадбавху на догляд 1 1рупи
осіб Звіт (форма ДСДІ) 185

1.26 11 групи осіб Звіт (форма ДСДІ) 0
1.27 111 ip v .n i осіб Звії (форма ДСДІ) 0

1.28
Кількість отримувачів ?які 

отримуютьнадбавку за дитиною інвалідом 
до 18 років

осіб Звіт (форма ДСДІ) 379

1.3 ефективності —«■

1.31
Середньомісячний розмір допомоги 

Інвалідам з дитинства з надбавкою І групи
гри Звіт (форма ДСДІ) 613,9

1.32 111 рупи грн Звії (форма ДСДІ) 277.6
1.33 1 III групи грн Звіт (форма ДСДІ) 362.9

1 .34
Середньомісячний розмір допомоги дітей- 

інвалідіп до 18р. з надбаками гри Звіт (форма ДСДІ) 829,5

1.4 якості
2 08 і 3040 Піднроірама 2 0813082 Тис.ірн. Кошторис 3500,0

2,1

Завдання забезпечення надання державної 
соціальної допом оги, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю-державної 

соціальної допомоги на догляд
2.11 виш а і Тис. грн. Кошторис 3500,0
9 ? продукту •

2.21
Кількість одержувачів державної соціальної 
допомог и . які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю
осіб звітність 183

2.22
Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги на догляд
осіб звітність 0

2.3 ефективності

2.31
Середній розмір державної соціальної 

допом оги, які не мають права па пенсію, та 
особам з інвалідністю

г
Грн.

ЗВІТНІСТЬ
1594

2.32
Середній розмір одержувачів державної 

соціальної допомоги на догляд
Грн.

звітність 0

3 0813040 Підпрограма 3 0813083 Тис.ірн. Кошторис 6405.9

3.1
Завданпя забезпечення надання допомоги на 

догляд 5а особами з інвалідністю 1 чи І! 
групи внаслідок психічного розладу

3.11 виптат Гис.грн. Кошторис 6405,9
3.2 продукту

3.21 .4*

Кількість одержувачів допомоги на догляд 
за особами з інвалідністю І чи II групи 

внаслідок психічного розладу
осіб Звіт форма № Д Д -1 639

3.3 ефективності



1
с

5
Г

3.31
Середній розмір допомоги на догляд за 

особами з інвалідністю 1 чи і І групи 
внаслідок психічного розладу

Гри. Звіт форма № Д Д -1 1607

4 0813040 1 Іідпрогра.мз 4 0813084 Тис.грн. кошторис 4073.1

4.1

Завдання забезпечення надання тимчасової 
державної допомоги непрацюючій особі- яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 
набрала права на пенсійну виплату

4.11 ниптат Тис.грн. кошторис .4073,1
1.2 продукгу

4.21

Кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набрала 

права на пенсійну виплату

осіб розрахунок 3150

•1.3 ефективності
Середній розмір тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійною віку, але не набрала 

права на пенсійну виплату

Грн. розрахунок 1293

5 ОН 13040 Підпрограма 5 0813085 Тис.грн. кошторис 780.0

5.1

Завдаїшя забезпечення надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою  
з інвалідністю 1 групи, а також за особою, 

яка досягла ХО-річного віку
5.11 винтат Гис.грн. кошторис 780,0
5.2 продукту

5.21

Кількість одержувачів щомісячної 
компенсаційної випла ти непрацюючій 

працездатній особі, яка догляда с за особою  
з інвалідністю І групи, а також за особою, 

яка досягла 80-річнош віку

осіб звітність 1920

5.3 ефективності

5.31 

1_____

Середній розмір щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з  інвалідністю І 
і руни, а також за особою, яка досягла 80- 

річного віку

гри звітність 34

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм“
____ ___________________________________ _____________ ________________________________________________________________________________________________ (тис, пш)

Код Найменування джерел надходжені» КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту ’
1ІОЯСІІСННЯ.
харахтериз)

джерелі
фінансуваї

заіальний
фонд

спеціальний
фонд разом заіальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонл разом

1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12 13
Підпроірама 1



7

КПКВК

Касові видатки станом і 
01 січня звітного період

а
у План видатків звітного період}' Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Пояснення.
характериз}

джерелг
фімалсуваї

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Інвесгииійний ироекг 1
Н адходж ення із бю дж ету
Інш і дж ерела фінансування (за
ьіАОими) X X X

Інвестиційний проект 2

Усьою

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, холи бюджетна проірама не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті пидагкіа/шиашш кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

’ Прогноз видатків до  кінця /  07 -

і:
Начальник управління і> £  4Г/ і ^  $

Ц о
ПОГОДЖ ЕНО:
Начальник управління фіна псів

проекту зазначається з розоивкою за роками.

М.М.Демидюк 
(ііііціа.міі та прізвище)

*  * !і' 
О о - *

/ /

В.Г.Бортиійчук 
(ініціали та прізвище)


