
, ґ  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінанс:з України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Накат / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДЛ

( найменування головного розпорядника коштів

Управління фінансів Камінь-Каширської РДЛ

(найменування місцевого фінансового органу)

від Л Г  (Ç r, d D f f j .  ґ ~ іХ д / £  ~~ J

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік 
1 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширсько'і районної державної адміністоаці'і 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3.1813170 1010 «Забезпеченая реалізації' окремих програм для осіб з інвалід-істю»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1 2 1,1тис..гривень у тому числі загального фонду -121,1 тис.гривеь.спеціального фонду-тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Закон УкражиаПро Державний Бюджет України на2018рік».
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.91 р. Х»876 (із  змінами).
4 . Постанова KM У від 14.02.07 р. .N» 228 «Про порядок виплати та розміри грошової компенсації н е  бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», (зі 

змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соц альних гаранті/ інвалідів фізичними особами які надають 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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813171 1010
«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт технічне обслуговування гвтомооілів, мотоколясок і на 
транспортне обслуговування»

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



з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання (  ' Ґ  
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2 3 4 С 5 7

0613170 1010
Підпрограма 08' 3171
«Компенсаційні виплати особам з нвалідніст-о на бензин, ремонт, -ехнічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

121,1 121 1

Завдання:

Забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, тєхніч-е 
обслуговування автомобілів, мотоколясок на транспортне обслуговування

ВСЬОГО 121,1 121,1

9. Пеоелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВЧ

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної поограми у розрізі гідпрограм і завдань

№

З/п
КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Цжерегс інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 0813170

Підпрограма Підпрограма 0813171
Забезпечення компенсаційними 
виплатами особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування»



!

£

1,1

Заздання:
Забезпеченню соціальними послугами 

ю омадян похилого віку, інзалідів 
дітей -інвал ід ів, які -̂ е здатні по 
самообслуговування і потребують 
C'ODOHHbCÏ допомоги.фізичними 
особаг/и

-

2 затВаІ Тис. грн.. 121,1

3 продукту

3,1 Чисельність осіб, які звернулись за 
призначенням компенсації

осіб
ЗВІТ 223

4 ефективності

4.1

О б:яг коштів, виплачених інвалідам, законним 
представникам недієздатних інвалідів. дітей- 
інвалідів, які мають право на виплату 
грсшобих компенсацій на бетони, ремонт і 
технічне обслуговування автомобілів

грн. ЗЗІТ 571

5. якості

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рсзрізі п дпрограм' 
(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 

фінансування
загальний

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



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 сі< звітного періоду План видатків звітногґ >ріоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту" Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Інші джерела фінансування (за 
видами) >: X X

-вестиційний проект 2

Усього

еалізаци інвестиційного проекту зазначається з розоивкою за роками.

' Кед функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку коли бюджетна програма не -оділяється на підпрограми.

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (прогоам).
,  с>\ "  ! • -

Прогно’ .видатйзйоїі 

Начальник,управління - <£, * \ \

\Щ/ к
Г ОГОДЖБНО -----уфг „ /,

Керізник фінансово го-органу

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

( підпис)

В.Г.Еортнійчу« 

(ініціали та прізвище


