
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської 

районної державної адміністрації
(найменування головного р о зп о р а д ^ к ^ Г г і^ с ц е в о го  бюджету) 
наказ
—Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації_________________
(найменування місцевого фінансового оогануї
м  / с г - о і о / ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 ______ Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям_______________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34517,43038 тис. гривень, у тому числі загального 34517,43038 тис. гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної 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-XII (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ (зі змінами); постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і 
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами); постанова КМУ від 24.02.2003 року» № 250 «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами); постанова КМУ 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); постанови КМУ від 20.06.2018 року № 512 «Деякі питання 
реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; 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 19.014.2017р. № 659 «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 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 
рік»
6. Мета бюджетної програми_______ Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, тимчасової допомоги дітям

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2 0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини

3 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини

4 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям

7 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п к п к вк КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2 Загальний фонд
.’............ ...... і.'.і...,.

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 1

1 0813041 1040 Завдання: Забезпечення надання жінкам, 
які не застраховані в системі 
загал ьнообов'язко-вого державного

278,569 0,000 278,569



соціального страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і пологами

Підпрограма 2
2 0813042 1040 Завдання: Забезпечення надання 

допомоги при усиновленні дитини 19,908 0,000 19,908

Підпрограма 3
3 0813043 1040 Завдання: Забезпечення надання 

допомоги при народженні дитини 13364,02057 0,000
......................................

13364,02057

Підпрограма 4
4 0813044 1040 Завдання: Забезпечення надання 

допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

2803,21662 0,000 2803,21662

Підпрограма 5
5 0813045 1040 Завдання: Забезпечення надання 

допомоги на дітей одиноким матерям 8322,20076 0,000 8322,20076

Підпрограма 6
6 0813046 1040 Завдання: Забезпечення надання 

тимчасової державної допомоги дітям 114,481 0,000 114,481

Підпрограма 7
7 0813047 1040 Завдання: Забезпечення надання 

державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

9615,03443 0,000 9615,03443

Усього: 34517,43038 0,000 34517,43038



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Підпрограма 1
0813041 Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги у зв'язку 3 
вагітністю та пологами осіб Журнал обліку заяв 165

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

грн. розрахунково 1684

Підпрограма 2
0813042 Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

1 Показники продукту



кількість одержувачів одноразової частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв 1

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв 1

2 Показники ефективності
середній розмір одноразової частини допомоги 
при усиновленні дитини

грн. розрахунково 10320

середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

грн. розрахунково 860

Підпрограма 3
[.........
і

0813043 Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

1{ Показники продукту
кількість одержувачів одноразової виплати 
допомоги при народженні дитини

осіб Журнал обліку заяв 324

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

осіб Журнал обліку заяв 737

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

осіб Журнал обліку заяв 49

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

осіб Журнал обліку заяв 105

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

осіб Журнал обліку заяв 29

2 Показники ефективності і
середній розмір одноразової виплати допомоги 
при народженні дитини

грн. розрахунково 10320

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні дитини, яка 
народилася після 30 червня 2014 року

грн. розрахунково 860



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

грн. розрахунково 860

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні другої дитини, яка 
народилася до 30 червня 2014 року

грн. розрахунково 1075

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні третьої та наступної 
дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року

грн. розрахунково 1577

Підпрограма 4

0813044 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
до 6 років, над якими встановлено опіку чи 
піклування

осіб Журнал обліку заяв 1

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

осіб Журнал обліку заяв 60

2 Показники ефективності
середньомісячний розмір допомоги на дітей 
віком до 6 років, над якими встановлено опіку 
чи піклування

грн. розрахунково 3062

середньомісячний розмір допомоги на дітей 
віком від 6 до 18 років, над якими встановлено 
опіку чи піклування

грн. розрахунково 3870

Підпрограма 5

0813045 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
до 6 років одиноким матерям

осіб Журнал обліку заяв 80

кількість одержувачів допомоги на дітей віком осіб Журнал обліку заяв 287



від 6 до 18 років одиноким матерям

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

осіб Журнал обліку заяв 13

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

грн. Розрахунково 1531

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

грн. Розрахунково 1909

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

грн. Розрахунково 1808

Підпрограма 5

0813046 Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

1 Показники продукту
кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям віком до 6 років

осіб Журнал обліку заяв 4

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

осіб Журнал обліку заяв 7

2 Показники ефективності
середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком до 6 років

грн. Розрахунково 765

і ! середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн. Розрахунково 954

0813047 Підпрограма 6
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

1 Показники продукту
кількість одержувачів, яким нарахована до 
виплати допомога

осіб Журнал обліку заяв 453



2 Показники ефективності
Середній розмір виплат малозабезпеченим 
сім’ям

грн. Розрахунково 1770
•

• • . . .  2 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

Найменування 
джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

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

Усього г і І 
І

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рокам

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового 
Новоайдарської РДА

управління

/ І О.А.Селіна 
/ (ініціали та прізвище)

В.Шерова 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації__________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)м - /л- узу

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813080 ______ Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію , непрацюючій
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку.
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15831,125 тис. гривень, у тому числі загального 15831,125 тис, гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми__Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ., закон України «Про психіатричну
допомогу» від 22.02.2000р. № 1489-ІІІ (зі змінами), закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- 
інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-ІІІ (зі змінами), закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» від 18.025.2004р. №1727-ІУ (зі змінами), постанова КМУ 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



потребує постійного стороннього догляду за ним» (зі змінами), постанова КМУ «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), постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» від 27.12.2017 року № 1098, 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 
19.014.2017р. № 659 «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 22.12.2017 року № 15/10 
«Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації від 02.05.2018 року 
№111 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на
пенсію , непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми
1 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю
2 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 

розладу
4 0813084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату



І

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2 Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

{ Підпрограма 1
1 0813081 1010 Завдання: Забезпечення надання 

державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям з 
інвалідністю

10333,92261 0,000 10333,92261

Г
Підпрограма 2

2 0813082 1010 Завдання: забезпечення надання 
державної соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

2400,000 0,000 2400,000

Підпрограма 3
3 0813083 1010 Завдання: Забезпечення надання 

допомоги по догляду за особою з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок 
психічного розладу

1102,144 0,000 1102,144

4 0813084 1040 Підпрограма 4
Завдання: Забезпечення надання 
тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особам, які 
досягли загального пенсійного віку, але 
не набули права на пенсійну виплату

172.02701 0,000 172.02701

Усього: 15831,125 0,000 15831,125



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. гри)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Підпрограма 1
0813081 Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги 
інвалідам з дитинства І групи осіб Журнал обліку 

заяв
176

кількість одержувачів надбавки на 
догляд інвалідам з дитинства І 
групи підгрупи А

осіб Журнал обліку 
заяв

80

кількість одержувачів надбавки на 
догляд інвалідам з дитинства ! 
групи підгрупи Б

осіб Журнал обліку 
заяв

42

кількість одержувачів допомоги 
інвалідам з дитинства II групи

осіб Журнал обліку 
заяв

129

кількість одержувачів допомоги 
інвалідам з дитинства III групи

осіб Журнал обліку 
заяв

117



І

1
1

кількість одержувачів допомоги на 
дітей-інвалідів віком до 18 років (крім 
допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 
років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою та без 
урахування щомісячної державної 
адресної допомоги відповідно до 
постанов КМУ), в тому числі дітям- 
інвалідам, які перебувають на повному 
державному утриманні

осіб Журнал обліку 
заяв

162

кількість одержувачів допомоги 3 
надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком до 6 
років, у тому числі захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою

осіб Журнал обліку 
заяв

2

кількість одержувачів допомоги на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
В віком до 6 років ( в т.ч. надбавка на 
догляд за дитиною-інвалідом віком до 
6 років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

осіб Журнал обліку 
заяв

10

кількість одержувачів допомоги на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
А віком від 6 до 18 років (в т.ч. 
надбавка на догляд за дитиною- 
інвалідом віком від 6 до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

осіб Журнал обліку 
заяв

14

кількість одержувачів допомоги на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
В віком від 6 до 18 років (в т.ч. 
надбавка на догляд за дитиною- 
інвалідом віком від 6 до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

осіб Журнал обліку 
заяв

51

кількість одержувачів допомоги на 
поховання інвалідів з дитинства та

осіб Журнал обліку 
заяв

2



1 дітей з інвалідністю

2 Показники ефективності
середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам з дитинства І групи

грн. розрахунково 1409

середньомісячний розмір надбавки на 
догляд інвалідам з дитинства І 
групи підгрупи А

грн. розрахунково 1057

середньомісячний розмір надбавки на 
догляд інвалідам з дитинства І 
групи підгрупи Б

грн. розрахунково 702

середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам з дитинства II групи

грн. розрахунково 1409

середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам з дитинства III групи

грн. розрахунково 1409

середньомісячний розмір допомоги на 
дітей-інвалідів віком до 18 років (крім 
допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 
років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою та без 
урахування щомісячної державної 
адресної допомоги відповідно до 
постанов КМУ), в тому числі дітям- 
інвалідам, які перебувають на повному 
державному утриманні

грн. розрахунково 1409

середньомісячний розмір надбавки на 
догляд на дітей з інвалідністю підгрупи 
А віком до 6 років, у тому числі 
захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунково 1531

середньомісячний розмір надбавки на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
В віком до 6 років ( в т.ч. надбавка на 
догляд за дитиною-інвалідом віком до 
6 років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

грн. розрахунково 766



середньомісячний розмір надбавки на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
А віком від 6 до 18 років (в т.ч. 
надбавка на догляд за дитиною- 
інвалідом віком від 6 до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

грн. розрахунково 1909

середньомісячний розмір допомоги на 
догляд за дитиною-інвалідом підгрупи 
В віком від 6 до 18 років (в т.ч. 
надбавка на догляд за дитиною- 
інвалідом віком від 6 до 18 років, 
захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою)

грн. розрахунково 954

середньомісячний розмір допомоги на 
поховання інвалідів з дитинства та 
дітей з інвалідністю

грн. розрахунково 5740

І ..... 1 Підпрограма 2
0813082 З а в д а н н я : забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги 
інвалідам І групи

осіб Журнал обліку 
заяв

21

кількість одержувачів допомоги 
інвалідам 11 групи

осіб Журнал обліку 
заяв

51

кількість одержувачів допомоги 
інвалідам II групи

осіб Журнал обліку 
заяв

60

кількість одержувачів допомоги, які 
мають право на державну соціальну 
допомогу дитині померлого 
годувальника, які мають одну дитину

осіб Журнал обліку 
заяв

5

кількість одержувачів допомоги, які 
мають право на державну соціальну 
допомогу дитині померлого

осіб Журнал обліку 
заяв

1



годувальника, які мають дві дитини
І........  "

кількість одержувачів допомоги, які 
мають право на державну соціальну 
допомогу дитині померлого 
годувальника, які мають три або більше 
дітей

осіб Журнал обліку 
заяв

1

кількість одержувачів, які отримують 
допомогу на догляд

осіб Журнал обліку 
заяв

3

2 Показники ефективності
|... ......................

середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам І групи

грн. Розрахунково 1409

середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам II групи

грн. Розрахунково 1409

середньомісячний розмір допомоги 
інвалідам III групи

грн. Розрахунково 1409

середньомісячний розмір допомоги 
особам, які мають право на державну 
соціальну допомогу дитині померлого 
годувальника, які мають одну дитину

грн.
Розрахунково

1488

середньомісячний розмір допомоги 
особам, які мають право на державну 
соціальну допомогу дитині померлого 
годувальника, які мають дві дитини

грн.
Розрахунково

1785

середньомісячний розмір допомоги 
особам, які мають право на державну 
соціальну допомогу дитині померлого 
годувальника, які мають три або більше 
дітей

грн.

Розрахунково

2232

середньомісячний розмір допомоги 
особам, які отримують допомогу на 
догляд

грн.
Розрахунково

388

0813083 Підпрограма 3
Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного



І

розладу
1 Показники продукту

кількість одержувачів допомоги на 
догляд за особою з інвалідністю І чи II 
групи внаслідок психічного розладу

осіб Журнал обліку 
заяв

52

2 Показники ефективності
середній розмір допомоги на догляд, грн. Розрахунково 1745

0813084 Підпрограма 4
Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

1 Показники продукту
Кількість одержувачів тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли 
пенсійного віку, але не набули права на 
пенсійну виплату

осіб
Журнал обліку 

заяв

8

2 Показники ефективності
середній розмір допомоги непрацюючій 
особі

грн. розрахунково 958



(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА О.А.Селіна 
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА (підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації_______
(найменування місцевого
М . / о І . < £ 0 А >

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3 4 5

3. 0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного тину та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатиого 
вихователя
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 451,500 тис. гривень, у тому числі загального 451,500 тис. гривень та спеціального
фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми__Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ., постанова КМУ «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» від 31.01.20047 року № 81 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження

фінансового^ гану
'А О



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), рішення сесії Новоайдарської районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання.

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

N з/п к п к вк КФКВК Назва підпрограми
■ ''і *

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1.............. 0813230... 1040 Завдання
■■

1

1

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, 
прийомних сім’ях), в сім'ях патронатного 
вихователя

451,500 0,000 451,500

;

(і...........  І . Усього: 451,500 0,000 451,500



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), рішення сесії Новоайдарської районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними Формами виховання.

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

N з/п к п к вк КФКВК Назва підпрограми
■ 1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0813230 1040 Завдання

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, 
прийомних сім’ях), в сім'ях патронатного 
вихователя

451,500 0,000 451,500

Усього: 451,500 0,000 451,500



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд.;.............•.............. ;
Разом

......................  і
1 2 3 4 5

Усього І
.

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК •......

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0813230

:;'

. . . .Завдання Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім'ях патронатного вихователя

1
................. ............
Показники затрат

• Кількість дитячих будинків сімейного типу од.
-

Кількість прийомних сімей

!

од. Розпорядження голови 
Новоайдарської РДА: 
від 02.08.2012 №>285 
від 31.03.2015 №94 
від 31.05.2011 №>228 
від 19.10.2016 №>497 
від 17.06.2010 №> 197 
від 23.07.2008 №>257

5
.

Кількість прийомних батьків осіб

Кількість батьків-вихователів

'

осіб .
■
•

Розпорядження голови 
Новоайдарської РДА: 
від 02.08.2012 № 285



' і  • • і .
•

І
І  і■іі
І  ' '

від 31.03.2015 №94 
від 31.05.2011 № 228 
від 19.10.2016 № 497 
від 17.06.2010 № 197 
від 23.07.2008 № 257

•

•
:.

Видатки на утримання дитячих будинків 
сімейного типу

тис.грн. Кошторис 0,000

Видатки на утримання прийомних сімей тис.грн. Кошторис 451,500
2 Показники продукту звітність установ

Кількість вихованців у дитячих будинках 
сімейного типу

осіб

Кількість вихованців у прийомних сім’ях осіб Особові справи одержувачів 8
3 Показники ефективності

діто-дні відвідування грн. Розрахунок (грн./місяць на 1 
вихованця)

4703,13 .

4 Показники якості :

ї І

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень

---------

КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційногот

проекту

Пояснення,
що

характери-

!
;

загальний спеціаль- 
фонд ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

 ̂■загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

І
разом

.... . ...

зуюгь
джерела
фінансу

вання



Г~---1-- -
і і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
!?( Усього .

...... і

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту' зазначається з розбивкоюза^юками.

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення 
Новоайдарської райдержадміністрації 
Наказ
Фінансове управління Новоайдарської 
райдержадміністрації .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.0800000 Управління соціального захисту населення Новоайдарської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 1090______ “Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення”
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  15,000 тис.грн., у тому числі із загального фонду -  5,000 тис. 
грн. та спеціального фонду -  10,000 тис.грн.

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-VI (зі змінами);
3. Закон України «Про соціальні послуги»№966-ІУ 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»;



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);
9. Рішення сесії Новоайдарської районної ради Луганської області від 22.12.2017 року №15/10 “Про районний бюджет на 2018 
рік” (зі змінами).

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

7. Під програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п к п к вк КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом
і 2 3 4 5 6 7

1 0813242 1090 Завдання: Надання соціальних послуг іншим вразливим 
категоріям населення 5,000 10,000 15,000

Всього 5,000 10,000 15,000
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

і 2 3 4 5
«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

0813242 5,000 10,000 15,000

Усього 5,000 10,000 15,000



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п к п к вк Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

0813242 Завдання: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

1 Показники затрат:
Витрати на проведення регіональних заходів грн Кошторис на 2018р 15,000

2 Показники продукту:

Кількість регіональних заходів од. 2
кількість осіб, яким надано соціальні послуги осіб розрахунково 582

3
Показники ефективності:
середні витрати на однієї соціальної послуги грн. розрахунково 68

П.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд разом загальни 

й фонд
спеціальни 

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

Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
...

----ГГг---
Усього

‘ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління соціального захисту населення 
Новоайдарської райдержадміністрації

Погоджено:
Начальник фінансового управління 
Новоайдарської райдержадміністрації

(підпис) іпрТЇЬище та ініціали)

О О О О Р о  Лг-*—^В.І.Перова
(підтипе) (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації______ ______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації______________________
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 • 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї  патронатного 
вихователя
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 402,000 тис. гривень, у тому числі загального 402,000 тис. гривень та спеціального
фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми__Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ., постанова КМУ «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» від 31.01.20047 року № 81 (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), рішення сесії Новоайдарської районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними Формами виховання.

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

N з/п кп квк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0813230 1040 Завдання ;

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, 
прийомних сім’ях), в сім'ях патронатного 
вихователя

402,000 0,000 402,000

1 1 Усього: 402,000 0,000 402,000



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0813230 Завдання Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім'ях патронатного вихователя

1 Показники затрат
Кількість дитячих будинків сімейного типу од.
Кількість прийомних сімей од. Розпорядження голови 

Новоайдарської РДА: 
від 02.08.2012 №285 
від 31.03.2015 №94 
від 31.05.2011 №228 
від 19.10.2016 №497 
від 17.06.2010 № 197 
від 23.07.2008 № 257

5

Кількість прийомних батьків осіб
Кількість батьків-вихователів осіб Розпорядження голови 

Новоайдарської РДА: 
від 02.08.2012 №285



,

Ііі

від 31.03.2015 №94 
від 31.05.2011 №228 
від 19.10.2016 №497 
від 17.06.2010 № 197 
від 23.07.2008 № 257

Видатки на утримання дитячих будинків 
сімейного типу

тис.грн. Кошторис 0,000

Видатки на утримання прийомних сімей тис. грн. Кошторис 402,000
2 Показники продукту звітність установ

Кількість вихованців у дитячих будинках 
сімейного типу

осіб

і
'

Кількість вихованців у прийомних сім’ях осіб Особові справи одержувачів 8

3 Показники ефективності
діто-дні відвідування грн. Розрахунок (грн./місяць на 1 

вихованця)
4187,50

4 Показники якості

.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери-
джерел

надходжень загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання



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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

зазначається з розбивкою за роками.

О.А.Селіна 
ніціали та прізвище)

В.І.Перова 
«їГали та прізвище)


