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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у реяакшї наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і  розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайпарської РЛА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новоайдатської РДА
М Є Н м'^ 2 * ° р ^ І ,ияисоіи>г0 °Рг1ну)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 р ік

0800000
(КТПКВК МБ) 

0810000 
(КТПКВК МБ) 

0813011

(КТПКВК МБ)

1030

(КФКВК)

Управління соціального захисту населення Новояйлапської РДА 
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новояйлапської РДА 
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства 

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4696427,01) гривень, у тому числі загального фонду - 4696427,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми програми_Бюджетний кодекс України від 08.07 2010г. № 2456-УІ., закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту'» від 22.10.1993р. № 3552-ХП (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні» від 16,12.1993р. № 3721-Х11 (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХИ (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» від 17.04.1991р. № 962-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03,1998р. № 203 98-ВР (зі змінами), закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 
2!,03,1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-ІП (зі змінами), закон України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІ1 (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від !

закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18 11.2004 року № 2195-1V (зі змінами); закон України «Про державну службу спеціального зв’язку 
та захисту інформації України» від 23.02.2006р. № 3475-1У (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992р, Хе 2229-ХІІ (зі 
змінами); постанова КМУ від 21.10.1995р. Хе 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами); постанова КМ У від 29.01.2003 року Хи 117 
«Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова КМУ від 04.06.2015р. X» 389 «Про затвердження Порядку надання 
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 08 2014р Хв 836 (із змі

наказ Міністерства соціальної політики України від 14 05.2018р. X» 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 
2 1 12.2018 року Хи 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»
6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

7 Завдання бюджетної програми:
Хи з/п Завдання

1Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8. Напрями використання бюджетних коштів
(фн)

X» з/л Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

утому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 4696427 0 0 4696427

Усього 4696427 ^  0 0 4696427

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гр»)

Найменування місцєвої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10 Результативні показники бюджетної програми;

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість отримувачів пільг, у тому 
числі членів сім’ї осіб

Звіт форма «4- 
пільга» за 2018 рік

1513 0 1513

2 ефективності
середній розмір витрат на надання 
пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг на одного 
пільговика

грн. розрахунково 517,34 0 517,34

3 якості
питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайларської РДА

ПОГОДЖЕНО;
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

О.СЕЛІНА
(ініціали та прізвище)

В-ПЕРОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)



1.

7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції накату Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА

-  (найменування місце к о т  фінансового органу)

- У  ¥  № 'о і - Д /6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000 
(КТПКВК МБ) 

0810000 
(КТГІКВК МЬ) 

0813012

(КТПКВК МЬ)

Управління соціального захисту населення НовоайдапськаГРДА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА
( найменування відповідального виконавця)

1060 Падання субсидій населенню для відшкодування витрат ня оплату
житлово-комунальних послуг

(КФ КВ К і (найменування бюпжетної програми)

4. Обсяг бюджетник призначень і бюджетник асигнувань - 30405992,00 гривень, у тому числі загального фонду -30405992,00 гривень та спеціальної о фонду 
- 0,00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми; програми _ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ, закон України "Про Державний
бюджет України на 2019 рік" від 23 I I . 2018р. № 2629-УШ; постанова КМ У від 2 1.10,1995р. № 848 'Про спрощення порядку надання населенню субсидій 
лля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"; наказ 
Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 
793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питания запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» від 26 08 20І4р№  836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14 05.2018р. № 688 «Про затвердження І нповою 
переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 
рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12 2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми; Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
7 Завдання бюджетної програми;

№ з/(і Завдання
1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8 Напрями використання бюджетних коштів
І'р іі)

№ 3- і і Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 30405992 0 0 30405992

Усього 30405992 0 0 30405992

9 Перелік місцевих/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
(ери)

Наймеиування місцевої/регіональної
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10 Результативні показники бюджетної програми:

№

з/л

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість отримувачів субсидій
домогосгк Журнал обліку заяв

3830 0 3830

2 ефективності

середньомісячний розмір субсидії 
на оплату житлово-комунальних 
послуг на домогосподарство

гри- розрахунково 1323,15 0 1323.15

3 якості
питома tiai а відшкодованих 
субсидій ло нарахованих

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

п о го д ж е н о -
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

(ПІДЛ ис)

О.А Селіна
(ініціали та лрітвише)

В. І .Перова
(ініціали та прітннніе)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 20)8 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА
_ у  імійменуваїшя місцевого фінансового орг ану)

/ у  №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

■)

08ІНЮОО 
(КТПКВКМБ) 

0810000

Управління соціального захисту населення Новоапдаоськ’ої РЛА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціальною захисту населення Но володарської РЛА

3.
(КТПКВК МЬ) 

0813021 1030
(ііайчсн\нання нідпонілальнпго виконання)

Палання п іл ь г на при  дбання твердого та рідкого  пічного побутового

(КТПКВК МБ) (КФКВК)
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно

(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 263640,00 гривень, у тому числі загального фонду - 263640,00 гривень та спеціального фонду • 
0.00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної прог рами: програми _ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-У1., закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 10 1993р. № 3552-ХМ (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів пращ та 
інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12 1993р. № 3721-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 02 1991р. № 796-ХІ1 (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» віл 17 04 1991р № 962-Х11 (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р № 203 98-ВР (зі змінами), закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 
2 1 03.1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 03.2000р № 1584-111 (зі змінами), закон України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-Х11 (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від

закон України «Про соціальний захист дітей війни» віл 18.11 2004 року № 2195-1V (зі змінами); закон України «Про державну службу спеціального зв'язку 
та захисту інформації України» віл 23.02.2006р. № 3475-ІУ (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 25 03 1992р № 2229-ХИ (зі 
імінами). постанова КМУ віл 2) 10 |995р № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування нитрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ті змінами), постанова КМУ від 29 0) 2003 року № 117 
«Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова КМ У від 04.06.2()І5р № 389 «Про затвердження Порядку надання 
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09 2017 року № 793 (зі змінами), накат Міністерства 
фінансів України «І Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» віл 26 08 20І4р№  836 (із змі

наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05 20|8р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 
21.12.2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

7, Завдання бюджетної програми:
№ з, п Завдання

1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і с краг їденого 
газу

8. Напрями використання бюджетних коштів;
(гри і

№ з/н Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 263640 0 0 263640

Усього 263640 0 0 263640

9 І Іерслік місцевіїх/регюналміих програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

На й меі і у ва 11 н я м і сиевої/ре гі он ал ької 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10. Результативні показники бюджетно) програми:
(гри)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

ДОМОГОСП.
Звіт форма €<4- 
пільга» за 2018 рік

147 147

кількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу ДОМОҐОСП,

Звіт форма «4- 
пільга» за 2018 рік

12 0 12

2 ефективності
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого 
палива

грн. розрахунково 1778 0 1778

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу

гри. розрахунково 190 190

3 якості
питома нага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА О. СЕЛІН А
(підпис) /  /  / (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА у

(підпис)
В ПЕРОВА

(інішали та ирннншеї



1

2 

З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА 
✓ 7 />  У )  л  уОчйменуеащія м к и н в го  фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000 
(К Т П К В К  МБ) 

0810000 
(КТ П КВ К  МБ) 

0813022

(КТП КВ К  МБ)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА
(найменування відповідального виконавця)

1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

(КФ КВ К) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3406112,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3406112,00 гривеньта спеціального фонду 
- 0,00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми__Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-V I ,  закон України "Про Державний
бюджет України на 2019 рік" від 23.11 2018р. № 2629-УІІІ; постанова КМ У  від 21.10.1995р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"; наказ 
Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09 2017 року 
№ 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 26.08,2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12.2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 20!9 рік»

6. Мета бюджетної програми; Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового
7. Завдання бюджетної програми.

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

І 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 3406112 0 0 3406112

Усього 3406!12 0 0 3406112 у /

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місце вої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми:
(ари)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість отримувачів субсидій на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу

домогосп. Журнал обліку заяв

1041 0 1041

2 ефективності
середній розмір субсидії на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу на 
домогослодарство

грн. розрахунково 3271,96 0 3271,96

3 якості
питома вага відшкодованих 
субсидій до нарахованих

% 100 100

О СЕЛ І НА

(ініціали та прізвище)

В. ПЕРОВА

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 20 і 4 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА
а *  у-) _  інайменування місцевого фінансового органу)

. / У  № с £ - 0 / £

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

2

0 8 0 0 0 0 0

(К Т Г ІК В К  МБ) 

0 8 1 0 0 0 0

Управління соціального захисту населення Новоаіілаоської І'ИА

(найменування головного роторидника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА

3

(К Т Ш Ш К  МБ) 

0 8 1 3 0 3 1 1 03 0

(найменування відповідального виконання)

Надання інших пільг окремим кагегопінм громадян відповідно до

(К Т Г ІК В К  МБ) (К Ф К В К )

законодавства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 5 3 2 9 3 ,0 0  гривень, у тому числі загального фонду - 1 5 3 2 9 3 ,0 0  гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г № 2456-УІ.. закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10 1993р. № 3552-ХІ1 (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів прані та інших громадян похилого віку в Україні» від 16,12.1993р. № 3721-Х1І (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 02.1991р. № 796-ХП (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. № 962-ХМ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03,1998р. № 203 98-Ш* (зі змінами), закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1993р.№ 875-Х11 (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03,2000р. X» 1584- 
III (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 12.1991 р № 2011-XII (зі змінами), закон 
України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-11! (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від
20.09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» від 2б,08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України віл 14 05.2018р. № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист га 
сіп пальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 2!. 12.2018 року № 22/06 «І Іро районний бюджет на 2019 рік»
6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

7 Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8. Напрями використання бюджетних коштів.
(,-рн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальн ий 
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1 Соціальне забезпечення 153293 0 0 153293

Усього 153293 0 0 153293

9 Перелік місцевих/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місіїевої/регіональноі 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

«Районна Програма надання пільг з послуг 
зв' язка, інших передбачених 
законодавством пільг та компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 2017-2021 роки», 
затверджену рішенням сесії 
Новоайдарської районної ради від 
16.03.2017 року № 10/19

153293 153293

Усього 153293 0 153293



10. Результативні показники бюджетної програми:
(грн)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
та виплату компенсації за 
самостійне санаторно-курортне 
лікування

грн. кошторис 139593 139593

обсяг видатків на пільговий проїзд 
один раз на р ік (один раз на два 
роки) залізничним. водним, 
повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом

гри. кошторис 13700 1 3700

■) продукту
кількість отримувачів путівок на 
санаторно-курортне лікування

осіб

Книга обліку на 
отримання санаторно 
курортних путівок

20 20

кількість осіб, які мають право на 
пільговий проїзд один раз на рік 
(один раз на два роки) 
залізничним, водним, повітряним 
або міжміським автомобільним 
транспортом

осіб ЄДАРП

35 35

3 ефективності
середня вартість санаторно- 
курортного лікування

грн розрахунково 6979,65 0 6979,65

середня вартість пільгового 
проїзду один раз на рік (один раз 
на два роки) залізничним, водним, 
повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом

грн. розрахунково 391,43 391,43

4 якості
частка п іл ь г о в и к ів , які отримали 
санаторно-курортне лікування

% 100 100

частка пільговиків, які 
використали право на пільговий 
проїзд один раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним, водним, 
повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА О СНЛ1 НА

[І (підпис) /  {  ) (ініціали та прізвише)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА В ПЕРОВА

(підпис) (ініціали та прізвище!



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчо її документ
Управління соціального захисту населення Нояоайпарської РДА 

(найменування головног о розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарськоі РДА
^  „ (найменування м ісгійого фінансового оріану)

№  / &  Х»с2  - 0 / £

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2019 р ік

1 0800000 Управління соціального захисту населення Новоайленської РДА
(К Т П К В К М Б ) (найменування головного розпорядника)

2 0810000 Управління соціального захисту населення Н о в о я й іін р с ь к о ї  РДА
(К Т П К В К М Б ) (найменування відповідального виконавця)

3 0813032 1070 Надання п іл ьг окремим категоріям громадин з оплати п о с л у г

(К Т П К В К М Б ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної проірами)

4 Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 162600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 162600,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми програми __ Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г № 2456-У1. закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 10.1993р. № 3552-Х1І (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12 1993р. № 3721-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02 1991р. № 796-Х1І (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» від 17.04.1991р. № 962-Х1І (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органі« 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.І998р № 203 98-ВР (зі змінами), закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» від 21 03 1993р № 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 03.2000р. № 1584- 
III (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 12.1991 р. № 2011-XII (зі змінами), закон 
України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-П1 (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від
20.09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га 
виконання місцевих бюджетів» від 26.08 2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та 
соціальне забезпечення», рішення сесії Иовоайдарської районної ради від 21.12 2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

7 Завдання бюджетної програми:
№ з/и Завдання

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

8 Напрями використання бюджетних кошті»

№ з/л Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 162600 0 0 162600

Усього 162600 0 0 162600

9 Перелік місцевих/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Найменування місцевої/регіональноі 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
«Районна Програма надання пільг з послуг 
зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг та компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 2017-2021 роки», 
заінерджену рішенням сесії 
Ноаоамларської районної ради віл 
16 03 2017 року № 10/19

162600 162600

Усього 162600 0 162600



10 Результативні показники бюджетної програми.
(гри)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість отримувачів пільг на 
оплату послуг зв’язку 
(користування телефоном)

осіб ЄДАРП
451 451

2 ефективності
середньомісячна вартість витрат 
на надання пільг з оплати послуг 
зв’язку (користування телефоном)

гри розрахунково 30.04 30.04

3 якості
питома вага пільговиків, які 
отримали пільгові послуги

%

___________
100 100

Начальник УСЗН Новоайларської РДА 

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління 
НовоаГіларської РДЛ

О СЕЛІ НА

{ініціали та прізвище)

В ПЕРОВА 
(інш іали та пропиш е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайлаоської РЛА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА 
_ , ^  , ^найменування місцевого фінансового органу)

м  Т - с / е

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 20)9 рік

!. 0800000 Управління соціального захисту населення НовоаЙлаоськоТ РЯД
(КТ П КВ К  МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА
(КТП КВ К МБ) (найменування відпоп[дальнего виконавця)

3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий її поїзд автомобільним
той неп оптом окремим категопіям гпома/^ян

(КТП КВ К МБ) (КФ КВ К) (найменування бюджетної проірамк)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -11000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11000,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08 07.2010г. № 2456-VI . закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3552-ХІІ (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12 1993р. № 3721-XII (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02 1991 р № 796-ХІІ (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» від 17 04 1991р. № 962-ХМ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 03 1998р № 203 98-ВГ’ (зі змінами), закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» від 21 03 1993р № 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 2303 20(Юр № 1584- 
III (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» віл 20 12 1991 р № 201 І-X II (зі змінами), закон 
України «І іро охорону дитинства» від 26 04.2001 р № 2402-111 (зі змінами).

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків га кредитування місцевих бюджетне» від 
2009 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га 
виконання місцевих бюджетів» від 26.08 2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14 05.2018р. М- 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та 
соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21 12 2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Проведення розрахунків з підприсмсз вами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
7. Завдання бюджетної програми:________________________________________________________________________________________________ ______________

№ з/п Завдання
1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту' за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8 Напрями використання бюджетних кошзів:
(гри)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 11000 0 0 1 1000

Усього I I 000 0 0 1 1000

9 Перелік міспевих/регіональннх програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Найменування чісиевої/репональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
«Районна Програма надання пільг з послуї 
зв’язку. інших передбачених 
законодавством пільг та компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 2017-2021 роки», 
заїверджену рішенням сесії 
Новоайдарської районної ради від 
16 03 2017 року № 10/19

11000 1 1000

Усього 11000 0 11000



10 Результат ніші показники бюджетної програми
(гри)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість осіб, які мають право на 
пільговий автомобільний 
транспорт

осіб Журнал обліку заяв
18 18

кількість підприємств 
отримувачів компенсації за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

од.
Журнал реєстрації 
договорів

1 1

2 ефективності
середньомісячний розмір 
компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом

грн розрахунково 50,93 50,93

3 якості грн розрахуй ково
питома вага відшкодованих 
компенсацій до нарахованих

% 100 І0П

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА О СЕЛІ НА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

(ГІ1ДГ

( п ід п и с )

(ініціали та прізьншс]

В ПЕРОВА
( ін іц іа л и  га п р іт в и щ с і



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції накату Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 008)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новоайдарської РДА
/ 7  -  у  ̂ найменування місцевого фінансового органу) 

& Ї7  ■ /  У  >[и ОС ~~О/  0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

2.

0 8 0 0 0 0 0  

(К Т П К В К  МБ) 

0 8 1 0 0 0 0

Управління соціального захисту населення Ноішандапсько'ї РЛД
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА

3

(К Т П К В К  МБ) 

0 8 1 3 0 3 5 1 0 7 0

(найменування відпонілапьного виконавця)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій

(К Т П К В К  МБ) (К Ф К В К )
громадин на залізничному транспорті

(найменування бюджетної п рої рами)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 4 0 0 0 ,0 0  гривень, у тому числі загального фонду - 4 4 0 0 0 ,0 0  гривень та спеціального фонах - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07 2010г № 2456-УІ . закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10 1993р. № 3552-ХП (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3721-Х1І (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р № 796-ХИ (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р № 962-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. № 203 98-ВР (зі змінами), закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» від 21.03 1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584- 
N1 (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 12 1991 р. № 2011-XII (зі змінами), закон 
України «Про охорону дитинства» від 26 04.200ір. № 2402-111 (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від
20.09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист га 
соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12 2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 
7 Завдання бюджетної програми. _________________________________________

№ з/ п Завдання
1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

8 Напрями використання бюджетних коштів:

>н)
№ з/п Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
у тому ЧИСЛІ 

бюджет розпитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 44000 0 0 44000

Ус і.о ю 44000 0 0 44000

9 Перелік місневих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1

1 2 3 4
«Районна Програма надання пільг з послуг 
зв’язку. інших передбачених 
законодавством пільг та компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 2017-2021 роки», 
затверджену рішенням сесії 
і Іопоа іі царської районної ради від 
16 03 2017 року №■ 10/19

44000 44000

Усього 44000 0 44000



10 Результативні показники бюджетної програми:
(гри)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість осіб, які мають право на 
пільговий проїзд залізничним 
транспортом

осіб СДАРП
470 470

кількість підприємств 
отримувачів компенсації за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

од. Журнал реєстрації 
договорів

1 1

2 ефективності
середньомісячний розмір 
компенсації за пільговий проїзд 
залізничним транспортом

грн. розрахунково 93.62 93.62

3 якості грн розрахунково
питома вага відшкодованих 
компенсацій до нарахованих

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року Л» 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат і  розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
накат
Фінансове управління Новоайдарської РДА

_ „ ^найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0813041 1040
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА 
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА 
(найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 284155,00 гривень, у тому числі загального фонду - 284155,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г № 2456-VI., закон України «Про державну
допомогу' сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-Х1І (зі змінами), закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 
01.06.2000 року № 1768-111 (зі змінами), ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20 09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08 2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14.05.20!8р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21 12.2018 року .№ 22/06 «Про районний 
бюджет на 2019 рік»
6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

7, Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку і  
вагітністю і пологами

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 284155 0 0 284155

Усього 284155 0 0 284155 ^

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіонаявної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Усього

10 Результативні показники бюджетної програми:
(грн)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість одержувачів допомоги у 
зв'язку з вагітністю та пологами осіб Журнал обліку заяв

162 0 162

2 ефективності
середній розмір допомоги у зв'язку 
з вагітністю та пологами

грн. розрахунково 1748,08 0 1748,08

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

' П
О СЕЛ1НА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління А а і

!  (підпис) ^ (ініціали та прізвище)

Новоайдарської РДА

(підпис)
В. ПЕРОВА 

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 90S)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайлааської РДА 

(наименовании головного |хшюр<иннка коштів місцевого бюджеті 1

управління Новоайлаоської РДА 
^у^удіімсіі)науів ^^«рб^рнансовоїчіорган})

Паспорт
бюджетної нрограми місцевого бюджету на 2019 р ік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Новоаґшаоської РЛА

(КТПКВКМБ) (найменування головною ро тор клинка)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Новоанлаоської РЛА

(КТПКВК МБ) (найменування вигнтідгпьлого виконавця)

3. 0813042 1040 Надання допомоги пои усиновленні дитини
1 КТПКВК МБ) (КФКВЮ (найменування бюджетно» програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20640.00 гривень, у тому числі загального фонду - 20640.00 гривень та спеціального фонду - 
0.00 іривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г № 2456-VI,, закон України «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11,1992 року № 2811-XIІ (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 
01.06.2000 року № 1768-1II (зі змінами); , наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20 09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 08 20)4р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14.05 201 Зр. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання дня місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдареькоі районної ради від 2 1.12.2018 року № 22/06 «Про районний 
бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги нон усиновленні дитини
7 Завдання бюджетної програми:________ ___________________________________________

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

8 Напрями використання бюджетних коштів:

№ Уп Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 20640 0 0 20640

Усього 20640 0 0 20640

9 Перелік місцевих/регіональних програм, шо викопуються у складі бюджетної програми:
Ігри)

Найменування чісцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Усього

Н) Результативні показники бюджетної програми

Ні-

Vn

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість одержу вачів одноразової 
частини допомоги при 
усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв
1 1

кількість одержувачів щомісячної 
частини допомоги при 
усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв
1 0 1

2 продукту
середній розмір одноразової 
частини допомоги при 
усиновленні дитини

гри. розрахунково 10320 10320

се редн ЬО М1 с N чни й роїм І р 
щомісячної частини допомоги прн 
усиновленні дитини

грн, розрахунково 860 0 860

Начальник У СЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
І Іоноайларськоі РДА

В ПЕРОВА
(ініціали та прі іяииіеі



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерстла фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдапської РДА

І найменування головного розпорядника коштів місцевого оюджегуі
наказ
Фінансове управління Новоайларської РДА

фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000
(КТП КВК МБ) 

0810000
(КТП КВК МБ) 

0813043
(КТП КВК МБ)

Управління соціального захисту населення Новоаіідарської РДА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціальною захисту населення Повоаіідареької РДА
(найменування відповідального виконавця)

І ІШ  Надання допомоги при народженні дитини_________________
(КФ КВ К) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22017265,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22017265,00 гривень та спеціального фонду ■ 
0.00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми _ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г № 2456-УІ., закон України «Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми» від 21,11 1992 року № 2811-Х1І (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» тд  
01 06 2000 року № 1768-111 (зі змінами), ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового метолу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р№  836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайларської районної ради від 21.12.2018 року № 22/06 «Про районним бюджет на 
2019 р ік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
7. Завдання бюджетної програми, _________ ________

№ д ії Завдання
1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

—

8 Напрями використання бюджетних коштів-

(>'РНІ
№ з.її Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
у тому ЧИСЛІ 

бюджет розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 22017265 0 0 22017265

Усього 22017265 0 0 22017265

9 Перелік місцевих/регіональних програм, т о  виконуються у складі бюджетної проірами
(гри)

1 Іапменуванмя місцеаої/регіонапьної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10 Результативні показники бюджетної програми:
________________________________ ________________________________________________________________ (гоні

№

тп

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість одержувачів одноразової 
виплати допомоги при народженні 
дитини

осіб Журнал обліку заяв
612 0 612

кількість одержувачів щомісячної 
виплати допомоги при народженні 
дитини, яка народилася після ЗО 
червня 2014 року

осіб Журнал обліку заяв

1401 1401

кількість одержувачів щомісячної 
виплати допомоги мри народженні 
третьої та наступної дитини, яка 
народилася до 30 червня 2014 року

осіб Журнал обліку заяв

27 27



кількість одержувачів щомісячної 
виплати при народженні на дітей, 
які народились у 2013 році

осіб Журнал обліку заяв

41 41

2 ефективності
середній розмір одноразової 
виплати допомоги при народженні 
дитини

грн розрахунково 10320 10320

середньомісячний розмір 
щомісячної виплати допомоги при 
народженні дитини, яка 
народилася після ЗО червня 2014 
року

грн. розрахунково 860 860

середньомісячний розмір 
щомісячної виплати допомоги при 
народженні третьої та наступної 
дитини, яка народилася до ЗО 
червня 2014 року

грн розрахунково 1576,67 0 1576.67

середньомісячний розмір 
щомісячної виплати допомоги при 
народженні на дітей, які 
народились у 2013 році

грнг розрахунково 1485 1485

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

О СЕЛ І і ІА

(ініціали та припише)

В.ПЕРОВА
(ініціали та лрпвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від ) 5 листопада 2018 року № 908)

1

т

З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА

.  , ^найменування місііер6[0 фінансового органу)

С хГ , (У  Л  У  У  № ' - У

Паспорт
бюджетної програми місиевого бюджету на 2019 рік

0800000
(КТПКВК МБ) 

0810000
(К Т П К В К  МБ) 

0813044
(К Т П К В К  МБ)

Управління соціального захисту населення Новоайлаоської РДА
(найменування головною розпорядника)

Управління соціального зяжисту населення Нпвоа«лаоської РЛА
(найм е н ува н н я  в ід п о в ід а л ь н о го  ви конання)

1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено оп іку чи піь.іувапн
(К Ф К В К ) (найменування бюджетної приграми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3556774,00 гривень, у тому числі за гадь ного фонду - 3556774,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми; програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г № 2456-УІ., закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 28! І-Х ІІ (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 
01 06 2000 року № 1768-111 (зі змінами); ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09 20)7 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 08 2014р№  836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14 05 2018р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12.2018 року № 22Ю6 «Про районний бюджет на 
2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
7 Завдання бюджетної програми:_______________________________________________

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

8 Напрями використання бюджетних коштів.
(гри)

№ чи Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тішу числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 3556774 0 0 3556774

Усього 3556774 0 0 3556774

9. Перелік місдеїзих/регіональких програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

1 Іайменування місіїевої/рспональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10 Результативні показники бюджетної програми:
(ери)

№ 

1' П

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонл Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 проду кіл
кількість одержувачів допомоги на 
дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування осіб Журнал обліку заяв

0 0

кількість одержувачів допомоги на 
дітей ВІКОМ під 6 до 18 років, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування

осіб Журнал обліку заяв

71 71





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року X» 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 20)8 року № 008)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайларської РЛА 

(найменуванні! головного розпорядника копії їв місцевою бюджету І
наказ
Фінансове управління Новоайдапської РДА

фінансової О оріДНУІ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення ИовоаГідапської РДА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Повоайдапської РЛА
{найменування відповідального виконання)

Надання допомоги на дітей одиноким матерям___________
(КФ КВ К) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10396556,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10396556,00 гривень та спеціального фонду • 
0,00 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми; програми_Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г № 2456-У1, закон України «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11 1992 року М* 2811-ХІІ (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу' малозабезпеченим сім'ям» від 
01 06 2000 року № 1768-1П (зі змінами); ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації вплаїків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 2009 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної модники 
України шл 14.05 20І8р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайларської районної ради віл 21 12 2018 року № 2206 «Про районний бюджет на 
2019 рік»

6. Мета бюджетної програми, Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
7, Завдання бюджетної програми;

№ з. п Завдання
1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 »800000
{КТПКВК МБ)

2 0810000
(К Т П К В К  МБ)

З 0813045
ІКТІІКВК МБ)

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ зп Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 10396556 0 0 10396556

Усього 10396556 0 0 10396556

9 І Іере.пк місцевих регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
(9рн)

П а й ме н у ва и н я м іс і іеаої/ре гі о нал ьної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результати пні показники бюджетної програми:
(гри)

№ 

і і]

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість одержувачів допомоги на 
дітей віком до 6 років одиноким 
матерям

осіб Журнал обліку заяв
160 0 ІМ І

кількість одержувачів допомоги на 
дітей ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 років 
одиноким матерям

осіб Журнал обліку заяв
265 265

кількість одержувачів допомоги на 
дітей віком від 18 до 23 років 
(якщо дитина павчагться за 
денною формою навчання) 
одиноким матерям

осіб Журнал обліку заяв

24 24



2 ефективності
середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком до 6 років 
одиноким матерям

грн. розрахунково 1669,17 1669,17

середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком від 6 до 
18 років одиноким матерям

грн. розрахунково 2080,83 2080.83

середньомісячний розмір 
допомоги на днем віком від 18 до 
23 років (якщо дитина навчається 
за денною формою навчання) 
одиноким матерям

грн розрахунково 1971.92 0 1971,92

Начальник УСЗН Новоандарської РДА 

ПОГОДЖЕНО

І іачальпик фінансового управління 
Новоандарської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 20)8 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарськоі РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Новоайдарськоі РДА

ЛиаґімеїіУвация місімгіюго фінансового органу!

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0800000 Управління соціального захисту населення Новоанлаоської РДА
(К Т П К В К  ME) (найменування головного розпорядишся)

2 0810000 Управління соціального захисту населення Ііовояіїлаоської РДА
(К Т П К В К  МБ) (найменування китові ладьмо™ виконавця)

3 0 8 1 3 0 4 6 1040 Надання тимчасової денжавної допомог» дітям
(К Т П К В К  МБ) (КФ КВК1 (найменування бюлжеіної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 116776,00 гривень, у тому числі загального фонду - ) 16776,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07 2010г, № 2456-VI., закон України «Про державну
допомогу' сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-Х 11 (зі змінами); постанова К МУ від 22.02.2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення 
виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
проживання їх невідоме» {зі змінами) ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09,2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 08 2014р № 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 1405 2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарськоі районної ради віл 21 12.2018 року № 22 06 «І Іро районний бюджет на 
2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
7 Завдання бюджетної програми:____________________________________ _______________

№ :з 11 Завдання
1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

8. Напрями використання бюджетних коштів-
(гри)

№ з і і Еіапрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

утому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 116776 0 0 116776

Усього 116776 0 0 116776

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми.

№

:*'і!

1 Іоказник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість одержувачів тимчасової 
державної допомоги дітям віком 
до 6 років

осіб Журнал обліку заяв

2 0 2

кількість одержувачів тимчасової 
державної допомоги дітям віком 
від 6 до 18 років

осіб Журнал обліку заяв
7 7



2 ефективності
середньомісячний розмір 
тимчасової державної допомоги 
ДІТЯМ віком до 6 років

гри розрахунково 834.58 834,58

середньомісячний розмір 
тимчасової державної допомоги 
дітям віком віл 6 до 1 8 років

грн. розрахунково 1040,42 1040.42

О СЕЛІН А

(шшіалн та прізвище)

В. ПЕРОВА
(ппиіаіи іа  прізвище)

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління 
Новоайларсько'і РДА



І

з

з.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ке 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 20 і 8 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА

І найменування головного розпорядника кошті а місцевого бюджету)

Фінансове управління Ноаоай лаосько і РДА 
*  л Лнайменування місцево^ фінансового органу)

& г -  0 * 1 . , 7  ч о Ж

Паспорт
бюджетної програми місцевог о бюджету на 2019 рік

0800000 
(КТПКВК мы 

0810000 
(КТПКВК МБ1 

0813047 
І КТПКВК мы

1040
(КФКВК)

Управління соціального захисту населення Но в он її лаоської РДА
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення НовоанаапськоІ РДА
(найменування вілмовілального виконавця)

Надання депжавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12725424,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12725424,00 гривень та спеціального фонду 
- 0.00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми _ Бюджетний кодекс України віл 08.07.2010г. № 2456-УГ, закон України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року Ка 1768-1ІІ (зі змінами); постанова КМУ від 27.12.2001 року Ка І 751 «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами); постанова КМУ від 24 02.2003 року» Ка 250 «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (зі змінами) ; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 2009.2017 року Ка 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів 
України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08 2014р.№ 836 (п змінами), 
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р К» 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 
21 12.2(И 8 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 
7 Завдання бюджетної програми:________________________________________________________________

№ і /п Завдання
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

8 Напрями використання бюджетних коштів
(.-рн)

№ з /11 Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 12725424 0 0 12725424

Усього 12725424 0 0 12725424

9. Перелік міснсвих/регіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми:
ігрн)

Наймем у вам ня місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Усього



10 Результативні показники бю джетної програми:
(гри)

№

:ї/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість одержувачів допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

осіб Журнал обліку заяв 494 0 494

кількість дітей віком до ІЗ років з 
малозабезпечених сімей, на яких 
налаються обов’язкові доплати

осіб Журнал обліку заяв
376 376

кількість дітей віком від ІЗ до 18 
років з малозабезпечених сімей, на 
яких надаються обов'язкові 
доплати

осіб Журнал обліку заяв

59 59

2 ефективності
середи помісячний розмір 
допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

гри. розрахунково 1896,66 1896,66

Началі.пик УСІ 11 Нпвопйдлрської РДА 

ПОГОДЖЕНО
Началі, ш і к фінансового управління 
І Іовоайдарської РДЛ

ОБЩ ИНА

В ПВРОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайлаоської ОДА

[найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайлаоської РДА
«О л  (нацменуваїшя місниібгр фінансового органу)

<£'СГ ,

1

З

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000 Упцавлікня соціального захисту населення Новоандаоської РТЛ
(К Т П К В К  МБ) (найменування головного розпорядника)

0810000 Управління соціального захисту населення Новояйдаоської ІМ л
(К Т П К В К  МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813081 1010 Надання леожявної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю

(К Т П К В К  МБ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12328829,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12328829,00 гривень та спеціального фонді,
5 Підстави для виконання бюджетної програми програми _  бюджетний кодекс України під 08 07 2010г № 2456-VI,, закон України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства га дітям-інналідам» від 16 11 2000 № 2109-11! (зі змінами) . наказ Міністерства фінансів України «Про 
затвердження складових проірамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20 09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» піл 26 08 2014р № 836 (п  
змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії і Іоиоаґшарської 
районної ради від 21 12.2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
7 Завдання бюджетної програми:

№ 3/п Завдання
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

8 Напрями використання бюджетних коштів:
(££м>

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 12328829 0 0 12328829

Усього 12328829 0 0 12328829

9 Перелік міс не них/регіональних програм, т о  виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/репональної Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми
(ери)

X»
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

Допомога особам з інвалідністю з
дитинства 1 групи, у тому числі 
особам з інвалідністю з 
дитинства, які перебувають на 
повному державному утриманні

осіб Журнал обліку заяв

166 166

Допомога особам з інвалідністю з 
дитинства 11 групи, у тому числі 
особам з інвалідністю з 
дитинства, які перебувають па 
повному державному утриманні*

осіб Журнал обліку заяв

75 75

Допомога особам з інвалідністю з 
дитинства (11 групи, у тому числі 
особам з інвалідністю з 
ді іти і їства, які перебувають на 
повному державному утриманні*

осіб Журнал обліку заяв

97 07



Допомога на літей з інвалідністю 
віком до 18 років особам, які не 
отримують надбавку на догляд 
(крім допомоги на дітей з 
інвалідністю віком до 18 років, 
захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, у 
тому числі дітям з інвалідністю, 
які перебувають на повному 
державному утриманні)*

осіб Журнал обліку заяв

33 33

Допомога на дггей з інвалідністю 
віком до 18 років особам, які 
отримують надбавку на догляд 
(крім допомоги на дітей з 
інвалідністю віком до 18 років, 
захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською казастрофою, у 
тому числі дітям з інвалідністю, 
які перебувають на повному 
державному утриманні)

осіб Журнал обліку заяв

91 91

Надбавка на догляд за особою з 
інвалідністю з дитинства, 
віднесеною до підгрупи А 1 групи

осіб Журнал обліку заяв
110 110

Надбавка на догляд за особою з 
інвалідністю з дитинства, 
віднесеною до підгрупи Б 1 групи осіб Журнал обліку заяв

82 82

Надбавка на догляд за іншою 
дитиною з інвалідністю віком до 6 
років (у т ч надбавка на догляд за 
дитиною з інвалідністю віком до 6 
років, захворювання яких 
пов'язане з Чорнобильською 
катастрофою)

осіб Журнал обліку заяв

10 10

Надбавка на догляд та дитиною з 
інвалідністю підгрупи А віком 
віл 6 до 18 років (у т ч надбавка 
на догляд за дитиною з 
інвалідністю віком від 6 до 18 
років, захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою)

осіб Журнал обліку заяв

15 15

Надбавка на догляд за іншою 
дитиною з інвалідністю віком від 6 
до 18 років (у т ч  надбавка на 
догляд за дитиною з інвалідністю 
віком від 6 до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

осіб Журнал обліку заяв

70 0 70

Допомога на поховання особи з 
інвалідністю з дитинства і групи

осіб Журнал обліку заяв
1 1

2 ефективності
Середньомісячний розмір 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства 1 групи, у тому числі 
особам з інвалідністю з 
дитинства, які перебувають на 
повному державному утриманні

гри. розрахунково 1536,67 1536,67

Середньомісячний розмір 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства )1 групи, у тому числі 
особам з і н вал ід н істю з 
дитинства, які перебувають на 
повному державному утриманні*

гри. розрахунково 1536,67 1 536.67

Середньомісячний розмір 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства 111 групи, у тому числі 
особам з інвалідністю 
дитинства, які перебувають на 
повному державному утриманні*

гри. розрахунково 1536,67 1536,67



Середньомісячний розмір 
допомоги на дітей з інвалідністю 
віком до 18 років особам, які не 
отримують надбавку на догляд 
(крім допомоги на дітей з 
інвалідністю віком до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, у 
тому числі дітям з інвалідністю, 
які перебувають на повном) 
державному утриманні)*

гри розрахунково 1536,67 1 536,67

Середньомісячний розмір 
допомоги на дітей з інвалідністю 
віком до 18 років особам, які 
отримують надбавку на догляд 
(крім допомоги на дітей з 
інвалідністю віком до 18 років, 
захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, \ 
тому числі дням з інвалідністю, 
які перебувають на повному 
державному утриманні)

грн. розрахунково 1075,67 1075,67

Середньомісячний розмір 
надбавки на догляд за особою з 
ііівапідінстю з дитинства, 
віднесеною до підгрупи А 1 групи

гри. розрахунково 1614,5 1614,5

Середньомісячний розмір 
надбавки на догляд за особою з 
інвалідністю з дитинства, 
віднесеною до підгрупи Б 1 групи

грн. розрахунково 768,33 768,33

Середньомісячний розмір 
надбавки на догляд за іншою 
дитиною з інвалідністю віком до 6 
років (у т.ч надбавка на догляд за 
дитиною з інвалідністю віком лоб 
років, захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою)

гри розрахунково 834,58 834.58

Середньомісячний розмір 
надбавки на догляд за дитиною з 
інвалідністю підгрупи А віком 
від 6 до 18 років (у т.ч надбавка 
на догляд за дитиною з 
інвалідністю віком віл 6 до 18 
років, захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою)

грн розрахунково 2074,24 2074,24

Середньомісячний розмір 
надбавки на догляд за іншою 
дитиною з інвалідністю віком від 6 
до 18 років (у т.ч. надбавка на 
догляд за дитиною з інвалідністю 
віком від б до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

грн. розрахунково 1040,42 1040,42

Середньомісячний розмір 
допомоги на поховання особи з 
інвалідністю з дитинства 1 групи

грн розрахунково 6312,34 0 6312,34

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

О. СЕЛІНА
(ін іціали та припише)

н д ш т а в л
( ін іц іа л и  та п р о м и т е )



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайлаоської РЛА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоай да ренкпї РДА

нансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

і 0810000
(КТПКВК МБ)

3 0813082 1010

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Управлінця соціального захисту населення Повна Гіда оської РЛА
(найменування головного розпорядники)

Управління соціального захисту населення Повоайдяпської РЛА
(найменування відповідального виконання!

Надання державної соціальної допомоги особам, я к і не мають 
прана на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги на догляд
(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2448121,00 гривень, у тому числі загадьного фонду * 2448121,00 гривень та спеціального фонду -
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми _ Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г. № 2456-VI ,закон України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18 025 2004р №1727-[У (зі змінами):постанова КМ У «Про 
затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної 
соціальної допомоги на догляд» від 02.04.2005р. № 261 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09 2017 року Яа 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання 
запровадження програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р,№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної 
політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12 2018 року № 22/06 «Про районний бі

6 Мета бюджетної програми: Падання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, га особам з інвалідністю, державної соціальної
7 Завдання бюджетної п р о г р а м и ._________________

№ з и Завдання
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги на догляд

8 Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ зп Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 2448121 0 0 2448121

Усього 2448121 0 0 2448121

9 Перелік місиевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми-
(гри)

Найменування місиевоі/репоналької Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

Ш. Результативні показники бюджетної програми:
(грн)

№ 
і и

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і продукту

кількість одержувачів допомоги 
особам з інвалідністю І групи осіб Журнал обліку заяв

20 20

кількість одержувачів допомоги 
особам з інвалідністю 11 групи осіб Журнал обліку заяв

43 43

кількість одержувачів допомоги 
особам з інвалідністю МІ групи осіб Журнал обліку заяв

52 о

кількість одержувачів допомоги на 
одну дитину померлого 
годувальника

осіб Журнал обліку заяв
14 14

кількість одержувачів допомоги на 
двох дітей померлого 
годувальника

осіб Журнал обліку заяв
1 1



кількість одержувачів допомоги на 
трьох і більше дітей померлого 
годувальника

осіб Журнал обліку заяв
і 1

к і л ь к і с т ь  одержувачів допомоги 
особам, які посягли віку, шо дас 
право на призначення допомоги

осіб Журнал обліку заяв
3 3

кількість одержувачів допомоги на 
догляд малозабезпеченим особам з 
інвалідністю підгрупи А 1 групи

осіб Журнал обліку заяв

і 1

кількість одержувачів допомоги на 
догляд малозабезпеченим особам з 
інвалідністю підгрупи Б 1 групи

осіб Журнал обліку заяв

і 1

2 ефективності
грн. розрахунково 0

середній розмір допомоги особам з 
інвалідністю І групи

грн. розрахунково 1536,67 1536,67

середній розмір допомоги особам з 
інвалідністю II групи

гри розрахунково 1536,67 1 536,67

середній розмір допомоги особам з 
інвалідністю III групи

грн розрахунково 1536,67 1536,67

середній розмір допомоги на одну 
дитину померлого годувальника

грн. розрахунково 1536,67 1 536,67

середній розмір допомоги на двох 
дітей померлого годувальника

грн розрахунково 1785,8 1785.8

середній розмір допомоги па трьох 
і більше дітей померлою 
годувальника

ірн. розрахунково 2305 23(15

середній розмір допомоги на 
догляд малозабезпеченим особам з 
інвалідністю підгрупи А 1 групи

грн. розрахунково 461 461

середній розмір допомоги на 
догляд малозабезпеченим особам з 
інвалідністю підгрупи Б І групи

грн. розрахунково 307,33 307.33

1101 ОДЖБНО

Начальник фінансового управління



І

з

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

{найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайлаоської РДА

,(у^нменуваі^я м^пе^грчфінансгівопі органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000
(КТП КВК МБ)

0810000
(КТП КВК МБ)

»813083 ЮЮ

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА
{найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА
(найменування шдпождального виконавця)

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 11 
групи внаслідок психічного розладу____________

(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1124243,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1124243,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: програми__Бюджетний кодекс України віл 08.07.2010г № 2456-VI.. закон України «Про психіатричну
допомогу» від 22.02.2000р. № 1489-111 (зі змінами); постанова КМ У  від 02.08.2000р «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 
разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребус постійного стороннього 
догляду за ним» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» від 20 09.20)7 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програм но-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від )4 05 20І8р № 
688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний 
захист за соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12.2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу
7 Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи І[ групи внаслідок психічного розладу

8 Напрями використання бюджетних коштів:

(,‘р іо
№ з п Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
у тому ЧИСЛІ 

бюджет розвитку
Усього

І 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 1124243 0 0 1124243

Усього 1124243 0 0 М 24243

9 Перелік міс цепи х/репональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми.
(гри)

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



10 Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість одержувачів допомоги на 
догляд за особами з інвалідністю 1 
чи 11 групи внаслідок психічного 
розладу

осіб Журнал обліку заяв

49 0 49

П ефективності
середній розмір допомоги на 
догляд

грн розрахунково 

______-

1902,08

23 ____________________

0 1902,08

ІІОГОДЖЕ-НО
І Іачальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

В, ПЕРО НА
(іиниали та припише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого оюлжсіу)

Фінансове управління Новоайдарської РДА
га ф інапсовнпі органу)

№

Паспорт
бюджетно? програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0800000
(КТПКВК МБ)

2 0810000
(К1ПКВК МБ)

3. 0813084 1040

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Ноноаіілапської РЛА
(нпнменуваннн головного роїгоряДннка)

Управління соціального захисту населення 1 іовоа»лаоської РЛА 
(найменування іидпотдальмого виконання)

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного в ік у , але не набула права
на пенсійну виплату_______

(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень і  бюджетних асигнувань - 269294,00 гривень, у тому числі загального фонду - 269294.00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гри вен ь.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: програми _ Бюджетний кодекс України від 08 07.2010г № 2456-УІ., закон України «Про держанії) 
соціальну допомоі'у особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.025 2004р Х«І727-ІУ (зі змінами): постанова КМ У «Про 
затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної 
соціальної допомоги на догляд» від 02.04.2005р. X® 261 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20 09 2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014рХ® 836 (із змінами), наказ Міністерства 
соціальної політики України від 14.05 2018р. Хї  688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21 12 2018 року X® 22/06 
«Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягни загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату’

7 Завдання бюджетної програми
№ ти Завдання

1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсіиного віку, але не набули права на 
пенсійну виплату

8 Напрями використання бюджетних коштів:
і-'Р»)

X® з.ті Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 269294 0 0 269294

Усього 269294 0 0 269294

9 Перелік місцевих'регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Найменування місцевоі/регюнальної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10 Результативні показники бюджетної програми1
(гри)

№ 

1 II

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість одержувачів тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

осіб Журнал обліку заяв

12 0 12



2 ефективності
середньомісячний розмір 
тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючим особам, 
які досягли загального пенсійного 
віку, але не набули права на 
пенсійну виплату

грн. розрахунково 1870.1 0 1870.1

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення
Новоайдарської Р Д А ___________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новоайдарської РДА___________
(найменування місцевого фінансового органу)

- о Ь О /Р  №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 80 0 0 0 0 Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації

2.

(К Т П К В К  МБ) 

0 81 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника)

Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

3.

(К Т П К В К  МБ) 

0 8 1 31 04 1020

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.
(КТПКВК МБ) (К Ф К В К ) дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  6603066,00 гривень, у тому числі загального фонду -  5823320,00 гривень та 
спеціального фонду -  779746,00 гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08,07,2010р. № 2456-VI (зі змінами);
3. Закон України «Про соціальні послуги» від 19,06.2003р. №966-ІУ (зі змінами);



4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 07.06.2011р. № 2493-111 (зі змінами),
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 «Про деякі питання запровадження програм но-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
8. Статут Новоайдарського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений рішенням сесії 
Новоайдарської районної ради від 26.05.2016р № 4/11;
9. Рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21,12.2018 року №22/6 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 
захисту населення

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

8. Напрями використання бюджетних коштів:________________________________________________________________________(грн)
№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення належного утримання працівників 

установи (оплата праці з нарахуваннями)
5625353 17520 0 5642873

2 Створення належних умов для функціювання установи 
та діяльності працівників

130168 30960 0 161128

3 Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 67799 0 0 67799
4 Придбання предметів та обладнання довгострокового 

користування
0 662768 662768 662768

5 Будівництво та реконструкція об'єктів
. . .  0 68498 68498 68498

Усього 5823320 779746 731266 6603066



9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

І
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат;

кількість установ од структура 1 1
кількість відділень од структура 3 3
У тому числі кількість стаціонарних відділень постійного 
та тимчасового проживання од структура

Кількість штатних одиниць персоналу од штатний розпис 60,5 60,5
У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які 
надають соціальні послуги

од штатний розпис 51,5 51,5

Кількість спеціалістів, залучених до заходів,осіб од штатний розпис 9 9
2 Показники продукту;

Чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) осіб Звіт ф. 12 соц. 1268 12 1280

Чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб Звіт ф. 12 соц. 1045 12 1057

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та 
тимчасового проживання од

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), з них: осіб

чоловіків осіб Звіт ф. 12 соц. 312 1 313



1 2 :> 4 5 6 7
жінок осіб Звіт ф. 12 соц. 956 11 967
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: осіб

чоловіків ' осіб Звіт ф. 12 соц. 259 1 260
жінок осіб Звіт ф. 12 соц. 786 11 797

3 Показники ефективності:
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю 
професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні 
послуги

осіб Розрахункова
величина 17 17

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за 
винятком стаціонарних відділень, на рік, грн

грн Розрахункова
величина 5572 4040 9612

середні витрати на соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) одного чоловіка територіальним 
центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

грн Розрахункова
величина 1443148 4040 1447188

середні витрати на соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, 
за винятком стаціонарних відділень, на рік

грн Розрахункова
величина 4380172 44440 4424612

4 Показники якості:
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, 
до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних 
послуг

% Розрахункова
величина 82,4 100

Начальник управління соціального 
захисту населення Новоайдарської 
РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

О. СЕЛІНА
(ініціали та прізвище)

В.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайлаоської РЛА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету!

наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА 

— -  _ >р*ай іменування місцевого фінансового органу)
{ f l a t  ■ SS?

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0800000
(КТПКВКМБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3 0813140 1040

(КТПКВК МБІ (КФКВК)

Управління соціального захисту населення НоиоаЙдапськтн РЛА 
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 
(найменування відповідального виконавця )

Оздоровлення та віл починок дітей (кпім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи!

(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 199966,00 гривень, у тому числі загальною фонду - 199966,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: програми __Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г № 2456-V I , Бюджетний кодекс України від
08 07 2010г № 2456-VI, закон України «Про освіту» від 05 09.2017р № 2145-V11I. закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» ви  
014 09 2008р № 375-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 08.20І4р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14 05 2018р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12.2018 року № 22/06 «Про 
районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7 Завдання бюджетної програми: ________ _______

№ з/п Завдання
1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних КОШТІВ

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 

бюджеі розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 199966 0 0 199966

Усього 199966 0 0 199966

9 Перелік місцевих/регіонагіьних проірам. що виконуються у складі бюджетної програми:

1 Іайменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
«Районна програма організаційного і 
фінансового забезпечення відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2016-2020 роки»,
затверджена рішенням сесії 
Новоайдарської районної ради від 
18.12,2015р. № 34/39 (зі змінами)

199966 199966

Усього 199966 0 199966



10. Результативні показники бюджетної програми:
(г р и )

№

з /п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість дітей, яким надані 
послуги з оздоровлення осіб

Звітність форми № 1- 
ОБК

28 28

кількість придбаних путівок на 
оздоровлення дітей од.

28 28

2 ефективності
середні витрати на оздоровлення 
ОДНІС! дитини

грн. розрахунково 7141,64 714 1,64

середня вартість однієї путівки на 
оздоровлення

грн. розрахунково 714 1,64

3 ЯКОСТІ

динаміка кількості дітей, 
охоплених заходами з 
оздоровлення (порівняно 3 
минулим роком)

% 90 90

питома вага дітей, охоплених 
оздоровленням, від загальної 
кількості дітей у регіоні

%

Начальник УС'ЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖКНО.
Начальник фінансового управління 
1 Іоноаїідарської РДА

{ін іш али  та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
{> редакції накату Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдареької РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Повоайларської РДА
_  — ,  ^найменування місцевого фінансового органу)

/ д  $
Паспорт

бюджетної програми місисвого бюджету на 2019 рік

1.

2.

0 8 0 0 0 0 0  

( К Т П К В К  МБ) 

0 8 1 0 0 0 0

Управління соціального захисту населення Нонояіідапськіїї РДА 
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайдареької РДА

3

(К Т П К В К  М Б) 

0 8 1 3 1 6 0 1 0 1 0

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій Фізичним особам, які налают ь

(К Т П К В К  МБ) (К Ф К В Ю

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хпопкм. які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної нроі-рами)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 9 5 9 0 4 ,0 0  гривень, у тому числі загального фонду - 2 9 5 9 0 4 ,0 0  гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
3. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08 07 2010г. № 2456-УЕ. закон України «Про статус вегеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. X® 3552-ХН (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів прані та інших 
громадян похилого віку в Україні» від І6 .І2 І9 9 3 р  № 3721-Х11 (зі змінами), закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.199)р. № 796-Х11 (зі змінами), закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 
від 17 04 1991 р X« 962-Х1І (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та 
їх соціальний захист» від 24 03 1998р X« 203 98-ВР (зі змінами), закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 03.1993р К ї  
875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-111 (зі змінами), закон України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 12 1991 р X» 2011-Х11 (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р

наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджегін» від 
20 09.2017 року X® 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» під 26.08.2014р.Х» 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р X« 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та 
соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдареької районної ради від 21.12.2018 року X» 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку.
особам з інвалідністю, дггям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

7 Завдання бюджетної програми:
Хе з/п Завдання

1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, ию обслуговуються 
еоніа;іь н и м и служба ми)

8 Напрями використання бюджетних коштів:
ігриї

№ з/п Напрями використання 
бюджетних КОШТІВ

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 295904 0 0 295904

Усього 295904 0 0 295904

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

І Іайіменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 А
«Районна Програма соціального захисту 
вразливих верств населення, ветеранів 
війни. прані, військової служби, 
пенсіонерів та громадян похилого віку на 
2017-2021 роки», затверджена рішенням 
сесії Повоайларської районної рад від 
12 01 2017 року Хї  9/3

295904 295904

Усього 295904 0 295904



К). Результативні показники бюджетної профами;
(гр»)

№

з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
І продукту

кількість осіб, які звернулись за 
призначенням компенсації

осіб Журнал обліку заяв
ПО 1 10

кількість фізичних осіб, яким 
виплачується компенсація за 
надання соціальних послуг, з них: осіб Журнал обліку заяв

110 1 Ю

особи з інвалідністю 1 фупи осіб ЗО ЗО
громадяни похилого віку осіб 79 70
хворі, які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги, 
визнані такими в порядку, 
затвердженому МОЗ

осіб

1 і

2 якості
питома вага кількості призначених 
компенсацій до кількості звернень 
за призначенням компенсації

% 100 100

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ІЮГОДЖННО
Начальник фінансового управління 
Ноноанларської РДА

(П ІД П И С )

О. СЕЛІ НА

(ініціали та прпвище)

В І І НРО В А
( ін іц іали їй  црі шипа')



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року Ке 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Новоайдарської РДА 

у~І / у  у-) ¥ (найменування місцевого фінансового органу)

)

2

З

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 р ік

0800000 
(К Т П К В К  МБ) 

0810000 
(КТ1Ж ВК МБ) 

0813230

(КТП КВ К МБ)

1040

Управління соціального захисту населення Ноаоайляпської РДА
(найменування головного розпорядника)

ьного захисту населення Новоайдарської РДА
(найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-снріт та дітей, 
позбавлення батьківського піклування. ^ дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім ' ях, грошового забезпечення 
батькам-внхова гелям і прийомним  батькам за надання соціальних 
послуг і  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях да 
принципом " гро ш і ходять за дитиною '' та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователям

(КФКВК) (найменування бюджетної проірпми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 563300.00 гривень, у тому числі загального фонду - 563300,00 гривень та спеціального фонду - 
0,00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08 07.2010г № 2456-У1. постанова КМ У  «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сирп, позбавлених батьківського піклування, ірошового забезпечення батькам- 
пихо ват елям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім ’ ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» від ЗІ 0) 20047 року Л» 8) (зі змінами): наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків за 
кредитування місцевих бюджетів» від 20 09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08 2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14.05 20І8р №> 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21 12.2018 року № 22/06 «Про 
районний бюджет на 2019 рік»

6 Мета бюджетної програми; Палання соціальної допомоги дітям-сиротам іа  дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в с ім'ї 
патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-аихователям. прийомним батькам і патронатним вихователям за палання соціальних послу у 
дитячих будинках сімейного т и п у , прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"
7 Завдання бюджетної проірами:

№ з/м Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, грошового 
забезпечення прийомним батькам

8 Напрями використання бюджетних коштів;

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1Соціальне забезпечення 563300 0 0 563300

Усього 563300 0 0 563300

9. Перелік мі е пев и х/реп он ал ьн их програм, що виконуються у складі бюджетної програми;
(гри)

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього 0 0 0



10 Результативні показники бюджетної програми:
(г р н )

№

3/(1

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на виплату соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, усього, тис. грн. з них: 
видатки на виплату допомоги на 
прийомних дітей, які мають пік:

грн. розрахунок

400689.6 400689.6

до 6 років грн 40060 40060
від 6 до 18 років грн. 329377.4 329377,4
від 18 до 23 років грн. 31252.2 31252.2
видатки на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування

грн. розрахунок 34961.2 34961,2

видатки на виплату грошового 
забезпечення прийомним батькам, 
усього, з них видатки на:

грн розрахунок 126449,12 126449,1 2

виплату грошового забезпечення з 
обмеженням в 1,5 прожиткових 
мінімумів

грн. розрахунок 35494,5 35494.5

виплату' грошового забезпечення в 
розмірі 35 % від розміру 
соціальної допомоги дитини

грн. розрахунок 90954.62 90954.62

2 продукту
кількість прийомних сімей од розпорядження 

голови РДА
5

кількість прийомних батьків осіб розпорядження 
голови РДА

9 9

кількість прийомних дітей, усього, 
осіб, з них мають вік

осіб розпорядження 
голови РДА

8 8

до 6 років осіб 1 1

віл 6 до 18 років осіб 6 6

від 18 до 23 років осіб 1 1

3 ефективності

середня тривалість перебування 
дитини у прийомній сім'ї, місяців, 
з них: мають вік
до 6 років місяців 12 12
від 6 до 18 років місяців 12 12
від 18 до 23 років місяців 12 12
середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком до 6 
років, шо виховуються у 
прийомних сім'ях, яким 
призначена допомога

грн. розрахунково 3338.33 3338.33

середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком від 6 до 
18 років, що виховуються у 
прийомних сім'ях. яким 
призначена допомога

грн. розрахунково 4574,69 4574.69

середньом ІСЯЧ НII й розм 1 р 
грошового забезпечення 
прийомних батьків

грн розрахунково 2107.49 2107.49

4 ЯКОСТІ

динаміка кількості дітей, які 
виховуються у прийомних сім'ях 
(порівняно з минулим роком

% 100 100

МОЇ ОДЖШ Ю:
Начальник фінансового управління 
І Іовоайдарської РДЛ

(ін іц іали та гф іівищ єі

В. ПКРОНА
( ін іц іали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 008)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської РЛА 

(найменування головного розпорядника коштів місиеної о бюджету]
наказ
Ф інансово управління Поноайларської РЛА_______

л  Льийчентиання ч іа іеяо їв  фінансового органу»

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Но воли лаоської РЛА

2
(К Т П К В К  МБ) 

0810000
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Новоайлаоської Р.1Д

3

(К Т П К В К  МБ)

0813242 1090
1 найменування відповідального виконання}

Інші заходи у ссЬепі соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 60000,0« гривень, у тому числі загального фонду - 60000,00 гривень за спеціального фонду - 
0.00 гривень
5 Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06 1996р. № 254к/96-ВР; ІіюджетниП кодекс України від 08.07 20 |0г № 2456 
V I.. наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» під 
20 09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» віл 26 08 2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України віл 14 05.20!8р № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів > галузі «Соціальним зачне і та 
соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 21.12 2018 року № 22/06 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: І Іроведенмя інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
7. Завдання бюджетної програми Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

№ з/п Завдання
1 Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

8 Напрями використання бюджетних кошт ів:
бу т

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Соціальне забезпечення 60000 0 0 60000

Усього 60000 0 0 60000

9 Перелік міспевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місневої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
«Районна програма організаційного і 
фінансового забезпечення відпочинку га 
оздоровлення "дітей на 2016-2020 роки», 
затверджена рішенням сесії 
НовоаЙдарськоі районної ради від 
18 12.2015р. № 34/39 (зі змінами)

30000 30000

«Районна Програма соціального захисту 
вразливих верств населення, ветеранів 
війни. прані. військової служби, 
пенсіонерів та громадян похилого віку на 
2017-2021 роки», затверджена рішенням 
сесії Поноайларської районної рад від 
12.01.2017 року № 9/3

30000

30000

Усього 60000 0 60000



10. Результативні показники бюджетної програми
(гри)

№

ч/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість регіональних заходів од. ЗО ЗО
2 ефективності

середні витрати на проведення 
одного регіонального заходу

гри. розрахунково 2000 2000

Начальник УСЗН Новоайдарської РДЛ 

П О Г О Д Ж Е Н О

Начальник фінаиеового управління 
Ноиоайлареької РДЛ

О СПЛ1НА

(ін іц іали та прічнинкм

В ПЕРОВА
(підпис) (ініціали та прічнищеі



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення

Новоайдарської РДА _____________________________
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новоайдарської РДА___________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ .  О о і  . с і # , №  & - 0 / £

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

2- _ 0 8 10000  _

(КТПКВК МБ)

3 . 081 3242 ___

(КТПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1090
(КФ КВК)

Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної 
державної адміністрації______________________________

(найменування головного розпорядника)

Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)

(найменування відповідального виконавця)

“Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення”
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  53000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  50000,00 гривень та 
спеціального фонду -  3000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:



1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами);

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (зі змінами);

3. Закон України «Про соціальні послуги»№966-1У від 19.06.2003р. (зі змінами);

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 07.06.2011 З 2493-ІІІ (зі змінами),

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів » (зі змінами);

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення»;

8. Статут Новоайдарського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ,затверджений 
рішенням сесії Новоайдарської районної ради №4/11 від 26.05.2016р;

9. Рішення сесії Новоайдарської районної ради Луганської області від 21.12.2018 року №22/6 “Про районний бюджет на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим 
категоріям населення.

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:



л

(гри)
№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2____________________________ $-------- ------- - --------- 3 4 5 6
1 Створення належних умов для функціювання установи 

та діяльності працівників
50000 0 50000

2 Соціальне забезпечення 3000 3000
Усього 50000 3000 0 53000

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

«Районна Програма соціального захисту вразливих верств 
населення, ветеранів війни, праці, військової служби, 
пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017-2021 
роки», затверджена рішенням сесії Новоайдарської 
районної рад від 12.01.2017 року № 9/3

50000 3000 53000

Усього 50000 3000 53000

10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на проведення одного заходу од Кошторис
на2019р

50000 3000 53000

Показники продукту:

кількість регіональних заходів од 36 1 37

кількість осіб, яким надано соціальні послуги осіб розрахунково 180 г 40 220



П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і :

середньорічні витрати на надання одн іє ї соціальної послуги г р н розрахунково 278 75 353

Начальник управління 
соціального захисту населення 
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

О. СЕЛІНА 
(ініціали та прізвище)

В.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від і 5.11,2018}


