
КАШ ІЬ-1<АІ иИРСЬКА РЛЙ01IIІА ДЕРЖАВНА АДМІІПСТРАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

6 березня 2019 року м. Камінь -  Каширський № 2

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України від 10 вересня 2014 року за №1 104/25881, зі змінами, та розпорядження 
голови райдержадміністрації від 28.02.2019 р. №15 «Про внесення змін 
міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1 .Затвердити паспорти бюджетних- програм на 2019 рік по управлінню 
соціального захисту населення за КПКВК:

- 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2019 
рік по управлінню соціального захисту населення за КПКВК:

- 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно з оплати 
послуг зв'язку»;

- 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення».

Начальник управління М. Демидюк

м ,І [рогйіеад4,23481



Начальник відділу 
бух і алтерського обліку та звітності

Головний спеціаліст правової 
та кадрової роботи І ембік Н.В.

нцевич
2019 р .



------------ . ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
в ід

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813192 1030 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,діяльність яких має соціальну спрямованість»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  16,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-16,0тис. гривень та спеціального фонду-___ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України .
2. Бюджетний Кодекс України (із змінами).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» .
4. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
5. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням районної 

ради від 26.12.2016р. № 15/8
7.Розпорядження Камінь-Каширської районної адміністрації №15 від 28.02.2019р.

6.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,діяльність яких має соціальну спрямованість 

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення у наданні фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,діяльність яких має соціальну 
спрямованість

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 забезпечення у наданні фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю,діяльність яких має соціальну спрямованість 16,0 16,0

10 Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)



регіональної цільової програми та 
.-.програми КПКВК

Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п
Показник Одиниця виміру Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення у наданні фінансової 
підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю,діяльність 
яких має соціальну спрямованість

тис.грн. Довідка про зміни до кошторису 16,0
.

16,0

2 Продукту

Кількістьорганізацій, об'єднань Шт. Звітність 2 2

3 ефективності

Середній ромір фінан об'єднання. тис.грн. Звітність 8,0 8,0

4 якості X

Рівень з відшкодування витрат на 
виплати грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування 
відповідно до каі-егорій осіб з

інвалідністк^.^яь, .
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

>іл ц/х 0Є-ОЗ. S&fy,
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  535,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -535,0 тис. гривень та спеціального фонду - ___ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України .
2. Бюджетний Кодекс України (із змінами).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» .
4. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
5. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням районної 

ради від 26.12.2016р. № 15/8
7. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. №34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».
8.Розпорядження Камінь-Капшрської районної адміністрації №15 від 28.02.2019р.

6.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми Державна підтримка у здійсненні Інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення району

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Здійснення заходів, спрямованих на підтримку життєвого рівня громадян, з тяжким матеріальним становищем, інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим військовослужбовцям, які 
призвані на військову службу за контрактом, надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на зубопротезування учасникам АТО.

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 450,0 450,0

10. Перепік державних цільових програм, що 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

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 5

1 затрат •

Здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, 3 
тяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на 
військову службу за контрактом, 
надання щомісячної допомоги сім'ям 
загиблих в Афганістані та сім'ям 
загиблих в зоні проведення 
антитерористичної операції, 
відшкодування вартості на 
зубопротезування учасникам АТО.

тис.грн. Кошторис 535,0 535,0

2 Продукту

Чисельність осіб осіб Звітність 150 150

3 ефективності

Середній ромір виплати в місяць на 
здійснення заходів, спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, з 
тяжким матеріальним становищем, 
інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на 
військову службу за контрактом, 
надання щомісячної допомоги сім'ям 
загиблих в Афганістані та сім'ям 
загиблих в зоні проведення 
антитерористичної операції,

тис.грн. Звітність 37,5 37,5

і



.-дування вартості на 
.^оопротезування учасникам АТО.

4 якості X

Рівень з відшкодування витрат на 
виплати грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування 
відповідно до категорій осіб з 
інвалідністю

% 100 100

Начальник управління

ф  і і 
ЛІ!
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В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
фу дня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від oL О & > О3- М  J /?,
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813032 1060 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  576,0тис. гривень, у тому числі загального фонду -  576,0тис. гривень та спеціального фонду - ___ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
7. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням 

Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
8. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».
9. Службове розпорядження РДА №15 від 28.02.2019р

б.Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення надання_пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання.пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

9.Напрями використання бюджетних коштів:



Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання.пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 576,0 576,0

10 Перелік державних цільових програм, що 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

Підпрограма 2

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п
Показник іОдиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

тис.грн. Кошторис 576,0 576,0

2 продукту

Кількість отримувачів пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

осіб Розрахунки, списки пільговиків 
управління 18000 18000

3 ефективності

Середній розмір витрат 
відшкодування пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг
зв'ядкУ 0 V .

грн
Розрахунки, списки пільговиків 
управління 43 43
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