
№І.

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

32 кві тня 2019 року м. Камінь -  Каширський № 4

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 юстції 
України від 10 вересня 2014 року за №1 104/25881, зі змінами, та розпорядження 
голови райдержадміністрації від 19.04.2019 р. № 64 «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 КГЖВК 0813087 «Надання допомоги на 
дітей, які виховуються у багатодітних сім ’ях».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2019 
рік по управлінню соціального захисту населення за КПКВК 0813047 
«Надання державної соціальної допомоги».

і і

М. Демидюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
ФУ дня 2018 року К» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

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

„і, ОV. № 9 р

Паспорт

бюджетної програми м ісцевого 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. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  101040,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  101040,4 тис. гривень та спеціального ф о н д у -____ 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 від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
5. Рішення Камінь-кашнрської районної ради від 14.12.2018р. № 34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».
6. Р о з п о р я д ж е н н я  голови райдержадміністраиії.№64 від 19.04.2019р. «Про внесення змін міжбюджетних іранфертів з місцевих бюджетів на20І9р

6.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

9.11апрямн використання бюджетних коштів:

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



т

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 101040,4 1С1С40.4

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 *■ Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

гис.грн. Кошторис 101040,4 101040,4

2 продукту

Кількість виплат на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

осіб звітність 26478 26478

3 ефективності

Середній розмір допомоги на надання 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим с ім ія м }^^ ^

грн

звітність

3816,0 3816,0

4 ЯКОСТІ / ! ' ' •  О  ̂ *N 4

Рівень забев'па^^ф я'Г ' ' ' ' ' '  . "• •і'д . 100 100
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З кУ  ^  М.М.Демидюк
(підпис)' т х  т . (ініціали та прізвище)

■ і» -5г/
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В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)



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)

Паспорт
бюджетної програми м ісцевого 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. 0813087 1040 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях»

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  7630,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  7630,0 тис. 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 державну допомогу сім'ям з дітьми» №2811 -XII від 21.11.1992р. зі змінами .
5. Постанова КМ У від 13.03.2019р. «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям»
6. Розпорядження голови райдержадміністрації №64 від 19.04.2019р. «Про внесення змін міжбюджетних транфертів з місцевих бюджетів на 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 населення

7.Мста бюджетної програми : забезпечення у наданні надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

8.3авдання бюджетної проірами

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

9.1Іапрями використання бюджетних коштів:

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



Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'

1 7630 7630,0

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 Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Витрати на надання допомоги на дітей 
одиноким матерям гис.грн. Кошторис 7630 7630

2 продукту

Кількість одиноких осіб (матері, удови, 
удівці,усиновителі) осіб звітність 555 555

3 еф ективності

Середній розмір допомоги на дітей 
одиноким осібам, (матерям, удовам, 
удівцям,усиновителям)

грн

Порядок виплати допомоги на літсй, які 
виховусться у багатодітних сім'ях 1700 1700

4 якості X 100

Рівень забезпеченості 0 % _ _ _ ___/
-----------
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М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
іціали та прізвище)


