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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ /  розпорядчий докумсні 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської І’ДА 
найменування головного розпорядника коштів ісцсвого біОііжсіу) 

Управління фінансів Камінь-Каширської РДА

[даіімен'. ваннн місцевого фінансового органу)
-,ІЛ /'Г' О ґ^/ЇҐ , .бУ

ПАСПОРТ

б ю д ж етно ї програм и м ісц е во го  бю дж ету на 2018рік

'0300000  Управління соц ального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0 8 10000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширськсї районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменузання відповідального виконавця)

3. 0813160 3180 «Надання соціальних гарантій інзал ідаг/. ф ізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам гсхилого віку, інвалідам, дітям-інвал дам. хвсоим. які не 
здатні до самообслуговування і потребують с т о р о н н ь о ї  допомоги»

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -ЗО,Отис..гривень у тому числі загального фонду -3 0 ,0  тис.гривеь.спеціального ф онду-тис. гривень.

5 .1 Іідстгти для виконання бюджетної програми:

1. Закон УкраїнисПро Державний Бюджет України на 2018рік».
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України від 19.06.2003 р. № 966 «Про соціальні послуги».
4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації ф ізичним особам, які надають соціальні послуги».
5. Постанова К М У  віл 29.04.04 р. № 558 «Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.

Є. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних гарантій інвалідів фізинними особами, які надагсть соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям 
-  інвалідам, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

:№ зУп КПКВК КФКВК Назва підпрограми



Г г
1 0813160 1010

«Надання соціальних гарантій інвалідам. Фізичним особам, які надають соціальні послуги гссмадянам похилого віку, іьвалщам.
дітям-інвалідам. хворим, які не здатні до самообслуговування і потоебують стооонньої допомоги»

В, Обсяги ф інансування бюджетне» програми у розрізі п ід прерам  та завдань ( тис. гри )

№ з/п <пквк КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програм и2

Загальний

фонд
Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 “Г

1 0813160 101С
«Надання соціальних гаоантій -валідам. Фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого в і к у , інвалідам, дітям-інвалшам. хвооим. які не з д а т ч і  де 
самообслуговування і потоебують сторонньо" допомоги»

3 00 30.0

Завдання:

З гбезпе-єння у наданні соціальних 'аоантій нвалідам. фізичним особам, які надають 
соціальні послуги -ромадянам похилого в і к у , інвалідам дітям-інвал дам. хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребуют= сторонньої допомоги

ВСЬОГО 30,0 30.0

9. Перелік регіональних ц ільов /х  програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

(тис. грк)

'

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКЗК

Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

1
2 3 4 5

!
[Регіональна цільова програма 1

(підпрограма 1

Підпрограма 2

. . .

Усього

10. Результативні показники бюджетної' програми у розрізі підпрограм і завдань

№

е/'п
КПКВК

>

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 3

1 0813160 «Надання соціальних гарантій інвалідам,
Ф ізичним особам, які налають соціальні



послуги гаомапянам похилого віку. 
нвалідам дгтям-інвал лам хворим, які не

— (

здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги»

1.1

Завдання:

Забезпечення у наданні соціальних 
гаоантій інвалідам. фізичним особам, які
надають соч іал ь-і послуги гоомадяиам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам.
хвооим. які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
стооонньої допомоги

2 затрат Тис. грн.. 30,0

3 продукту

3.1 Чисельність осіб, які звернулись за 
призначенням компенсації

осіб Заяви на призначення 
компенсації’ 10

3,2

Чисельність фізичних осіб, яким 
виплачується компенсація за надання 
соціальних послуг 

Зокрема:

осіб
Особові справи, 
супровідні відомості на 
зарахування коштів

17

4 ефективності

4 1
Середній розмір грошової' компенсації' 
фізичним особам, яким виплачується 
компенсація за надання соціальних послуг

грн.
Особові справи, 
супровідні відомості на 
зарахування коштів

195,28

5. якості

5,1 Питома вага відшкодованих пільгових 
послуг до нарахованих % ■ 100

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у  розрізі підпрограм*

(тис. грн)

Код Найменування джерел КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом



і т

Код
Найменування джерел  

надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту5
Пояснення, що

характеризують
джерела

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету
*

Інші джерела ф інансування 
(за видами)

к X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигадку, 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), 
з ,Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

/ /$ і с£ 9— *£Лґ‘°'
Начальник управлійня

; 5* /
М .М.Демидюк 

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник ф інансового органу В.Г.Бортнійчук 

( підпис) (ініціали та прізвище


