
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Управління соціального захисту населення
Новоайдарської райдержадміністрації та
Наказ від оЬР. А  9 . 3 3
Фінансове управління Новоайдарської^
райдержадміністрації
Наказ від ЗЬР, 0 9 -  оЦ?/*Р  № б 7 - 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 Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг')
(КІ1КВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100_____________ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з
(КПКВК МЬ) (КФ К В К )1 (найменування бюджетної програми)

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування__________________________________
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  6665,871тис.грн., у тому числі із загального фонду -  
5723,685 тис.грн. та спеціального фонду -  942,186 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами);
2. Бю джетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У І (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 М іністрів України від 29.12.2009р. №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами);
6. Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів»;
7. Наказ М іністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №  659 «Про затвердження Типового переліку бю джетних 
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) затвердж ений 
рішенням сесії Н овоайдарської районної ради №4/11 від 26 .05 .2016р;
9. Рішення сесії Н овоайдарської районної ради Л уганської області від 22.12.2017 року № 15/10 “Про районний бю джет на 2018 
рік”, рішення сімнадцятої сессії районної ради від 22.03.2018р № 17/58 «Про внесення змін до районного буджету на 2018рік», 
рішення вісімнадцятої сессії районної ради від 07.06.2018р № 18/29 «Про внесення змін до районного буджету на 2018рік» 
рішення двадцятої сессії районної ради від 25.09.2018р № 20/33 «Про внесення змін до районного буджету на 2018рік».
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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п кп квк КФКВК Назва підпрограми

1 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

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

фонд
Спеціальний

фонд Разом

і 2 3 4 5 6 7
1 0813104 1020 Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5723 ,685 9 4 3 ,1 8 6 6665,871

Всього 5723,685 942,186 6665,871
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
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 0813104 Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у
зв’язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

Показники затрат:



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

Кількість штатних одиниць персоналу од. Ш татний розпис 58,5
У тому числі професіоналів, фахівців та 
робітників, які надають соціальні послуги

Ш татний розпис 49.5

Кількість спеціалістів, залучених до 
заході в,осіб

Ш татний розпис 9

2 Показники продукту:
Чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) осіб Звіт ф. 12 соц 1256

Чисельність осіб, забеспечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних 
послуг),

осіб Звіт ф. 12 соц 827

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях 
постійного та тимчасового проживання од. -

середньорічна кількість осіб, які потребують 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), з них:
чоловіків осіб Звіт ф. 12 соц 300
жінок осіб Звіт ф. 12 соц 956
середньорічна кількість осіб, забезпечених 
соціальним обслуговуванням (наданням 
соціальних послуг), з них:
чоловіків осіб Звіт ф. 12 соц 211
жінок осіб Звіт ф. 12 соц 616

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

осіб Розрахункова величина 17

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

грн. Розрахункова величина 7082,34



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

грн.

Розрахункова величина 1494374

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

грн.

Розрахункова величина 4362721

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

% Розрахункова величина 65,8

И.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 1 і 12 ІЗ
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2
...
Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми 
1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видагків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (прої рам)

І Ірої ноз 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) (прізвище та ініці'

О.А.Селіна 
(прізвище та ініціали)

В.І.Перова



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 4 5

3. 0813010 _______  Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,______________
(КПКВК МБ) (КФКВК)"1 (найменування бюджетної програми)

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот___________________
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68145.788 тис, гривень, у тому числі загального 74075,947 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 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-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ (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 21.03.1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви



нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-ІІІ (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-XII (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ (зі змінами), 
закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195-ІУ (зі змінами); закон України «Про державну службу 
спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006р. № 3475-ІУ (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 
25.03.1992р. № 2229-ХІІ (зі змінами); постанова КМУ 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» 
(зі змінами); постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова 
КМУ від 04.06.2015р. № 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.№ 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» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
■ ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ............................і

1
г

1

:
!
|

і
І
і ..........................................

0813011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

2

{

!

0813011 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально- 
виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту



інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали 
інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям 
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під 
час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

3 0813011 1030 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

4 0813011 1030 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим п у н к то м  
'Т'частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 
Закону України ..Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та 
бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на 
безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

5 0813011 1030 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

6 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
і

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 Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 1

1 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 6576,52825 0,000 6576,52825



1
: І ;

. Іі|

на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою і

------------- Т " ' .1................. \ ............ П ідпрограма 2 1 1
2 0813011 1030|

1Іі ?

Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

І  і
293,23372 0,000 1 293,23372

І  !
І і

..................  І..... ............................ ;
Підпрограма 3 . . . . . . . . . . І ............................. ;|...................... .......................

3 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

і Ііі
310,72167 | 0,000 310,72167

; 1
1................... . ... ......... ......... ... і .... ..... ... ... . . . . !  . ....... ...... ..... }

:; П ідпрограма 4 І !

4 0813011
■

1030 ,
іі

Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

і ;!! і
1370,25472 0,000 | 1370,25472

і .!
:[ і

П ідпрограма 5 ............................! І................................................
5 0813011

. . :

1030

:

Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

; І !
566,63016 0,000 566,63016

1 1

П ідпрограма 6 ..... .........................!. ..................... І . . . . . . . . . . . . . ........:
6 0813012 1060 Завдання: Забезпечення надання 

субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

. 1  і 
' ! : І  

1 і 1 
• > » -

59028,41948 0,000 59028,41948
і |і  і• • ... ..- .. ............. ........................... .......... ....... 1 . ..... ... ......... ...... ...... .. ...... . ............ ..... .......-------------- ,-------------------------------- .

] Усього: 68145,788 [ 0,000 68145,788



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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

:

КПКВК Загальний фонд
1

.......................................................... : 1................................................................................................-

Спеціальний
фонд Разом

.....................................................................................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5
. . . . . . . , .  „ . . . . . .  ... .... . .  „.„. .. .  _ . ___ ... ... „ . . . .  — . . . . . . . . . . . ,  . . . . . .  ~ ... —  — . - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2/ . . з  .. 4 5.................................  : 6

Підпрограма 1
.............................. '.... ~~ “ {....... , і............. . ... ... ... , . .. ... . . ..

0813011 Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

1 Показники продукту
1
І
і1, ., ....і

кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)
.. . . . . . . . ,. .. ... ....................... ...........................................

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

1387

і 2 Показники ефективності

::І ■
середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 395

.......
3 Показники якості
1 ; 

.. .. ■
питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100

1 ; 
І ........ : 0813011 Підпрограма 2
і :.

:

.... ....  —........ ........... .... ................................................  ......................
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою



■

|1 Показники продукту
г ■ 
1
1 ' 
1

'
г

кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

72

2 Показники ефективності
Г
1 : 
1 1 
і 
{

середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 340

з _____ Показники якості

І і
і
I

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% :
І
1

100

1 т 
1 0813011

:
:

Підпрограма 3
і
І 1 ( * * ; і  

.............................................. \ ......................................■................................. •
1------— *

■

................ ........ ........ ............................ ...— .......— ----  -- ----- ----------------------------- --------- ----  ----------------- . і
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

й ..............
і\ Показники продукту

і
і
I
і ? 
і
І....,., .. .. л

кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

84

2Iа Показники ефективності
і.................
і
і
і
\\, ......

ІЗі

.................. ...................... : ............. .................................................... .....................середній розмір витрат на надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 307

Показники якості
!
і
(
і
І

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

%
•

....... ...................... ............ ........... ...................І

100
..

} ’
І
І 0813011 Підпрограма 4
}
і
і
1
1
і ;

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

( і Показники продукту

1 : 1 V
ї і
і -?..............;

------ -- . ;
кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

169



2 Показники ефективності
—...і :
1
1 ......... .... :

........ ...-....—..... -....................... .................. ..........
середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

—

грн. розрахунково 675

3 Показники якості...................................................
:

_________ __  •
•;•

\

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% і ■ .а . ' /ч 4 ! .!
100

1 •! '....... ; 0813011 Підпрограма 5
\

[I : *I '
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

1 Показники продукту

•
кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб : Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

224

|2 Показники ефективності
1

5*.. . .. .. :
середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн.
•

розрахунково 211

і з Показники якості І ;

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100

..........
0813012 Підпрограма 6

Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і

і Показники продукту

! .. і кількість отримувачів субсиді домогосп • 4299

2 Показники ефективності •

і 1
середньомісячний розмір субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково
■

1144

..........
3 Показники якості



питома вага відшкодованих субсидій до 
нарахованих

% 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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-

загальний
фонд

. .

г
спеціаль-„ . разом нии фонд

д . . .

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

;
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання >
____ _ .............  1

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Г ч 12 13 і
Усього

г . . . ■ :
ї

.......... .і
: 1 
1 
‘

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 розбивкою за рокалщ_

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

ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст бюджетного відділу, в.о. — Г.С.Бабіч
начальника фінансового управління 
Новоайдарської РДА

(підпис) (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) /■ 
o2zP .0J .o lO /cP  N

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. 0813020 _______  Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

скрапленого газу ___________________________________________________________________________________________________________________
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2851,320 тис. гривень, у тому числі загального 2851,320 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 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 28.02.1991р. № 796-ХІІ (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),



1

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-ІІІ (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-ХІІ (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ (зі змінами), 
закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195-ІУ (зі змінами); закон України «Про державну службу 
спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006р. № 3475-ІУ (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 
25.03.1992р. № 2229-ХІІ (зі змінами); постанова КМУ 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» 
(зі змінами); постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова 
КМУ від 04.06.2015р. № 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.№ 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» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на придбання твердого 
палива і скрапленого газу

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

N з/п к п к вк КФКВК Назва підпрограми

1 0813021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

2 0813021 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам
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Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально- 
виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через 
хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових 
обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових обов’язків, на придбання твердого палива

3 0813021

— ... ...

1030

. ~ ... ... ... .. ... -  ... .V. ... --- - ... ... .. .І

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

4 0813021 1030 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин”, громадянам, 
передбаченим пунктом "Г'частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону 
здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною 
другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом 
першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива

5 0813021 1030 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

6 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу

•

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



N
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

.....-........ ...........  •і
Разом

...... ... ... . ...... .... .
1 2 3 4 5 6 7

П ідпрограма 1

1 0813021 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу окремим категоріям 
громадян, визначеним підпрограмою

89,65376 0,000 89,65376

П ідпрограма 2

2 0813021 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

2,400 0,000 2,400

П ідпрограма 3

3 0813021
;

•....... ,..... і

1030

■

Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

14,300 0,000 14,300

- і;.......... \  і .......... П ідпрограма 4
.............. .....

4 0813021
!1
-і............. . . . і

1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

. ....... :

39,302

.... ~ ~  ~

0,000 39,302 |

: { ■ 1 : І П ідпрограма 5

5 0813021
;

- : /ч
іі
і'!і'і

.. .. .. „І

1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в 
яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а 
також сім’ям (крім багатодітних сімей), 
в яких не менше року проживають троє і

20,400 0,000

... ..... . ...... ., ... . ...... ,

20,400



................ ................Г“"~...... ............. ..............................— ----------- -
більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

І
і
і• ' 1 І
5

Підпрограма 6 і

6
і

0813022 1060 Завдання: Забезпечення надання 
^субсидій населенню для відшкодування 

витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого 
газу

: ' . : : : :
2685,26424 0,000 2685,26424

,

Усього: 2851,320 0,000 2851,320

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п квк Загальний фонд Спеціальний разом 

фонд

1 2 3 4 5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця д ЖЄрЄЛО інформації 

виміру : Значення показника

1 2 3 4 5: : 6

Підпрограма 1 І

0813021 Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян,



і визначеним підпрограмою

1 Показники продукту
: і .............. ........

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

60

кількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

24

2 Показники ефективності

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1490

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу

грн. розрахунково 125

3 Показники якості

питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100

0813021 Підпрограма 2

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

Показники продукту :

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. • Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

2

2 Показники ефективності - ■' ? -■:

.. ... і
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн.
:
розрахунково 1200

3 Показники якості

питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100



0813021 Підпрограма 3
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

1 Показники продукту

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

12

2 Показники ефективності

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1192

3 Показники якості

питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100

..;0813021 Підпрограма 4

. ; ....

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

[ї Показники продукту

.  ■ кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп.
.........

Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

17

........
2. Показники ефективності

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн.
•

розрахунково 2324

3 Показники якості
; питома вага відшкодованих 

пільгових послуг до нарахованих
% 100

:. :
- 0813021 Підпрограма 5 :. „.... ... _ . ... .. ... „. .„ „._... _ ...... __ „ .. ..:

Завдання: Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких 
не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше



г  !
1
1

. . . .  і ?............................

року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

1 Показники продукту '

•

■

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

17

кількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

0

2 Показники ефективності •

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн.
:
розрахунково 1200

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу

грн. розрахунково 0

3 Показники якості ..._____ _ ... ... ... ..

питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

%
':

оо

' : 0813022 Підпрограма 6 •
:

: Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного! 
побутового палива і скрапленого газу

1 Показники продукту
і
1
|
1
|

1
І
І

....,......... ? . .

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

Д О М О Г О С П
• і

\
І: і 

: !
1■ :

. . . . . .  . . ... І. . . ......____... . .____ __________

866

9 Показники ефективності 1

!
І
1
І
1
і і 
і ■

• І ?

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

грн. і розрахунково
■

■; 
і І 
і 
і

VI
•і

3101



ІЗі
................

П оказники якості
------------ ------------ -------------  7

. \1 :
................. ....... ...

|
і " ,г гг *д,т 

1. ,. .... „ „■
питома вага відшкодованих 
субсидій до нарахованих

%

оо

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код і
•

і

|
і Найменування 

джерел
надходжень

і
і
і

■

к п к вк
1

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери-

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

І

спеціаль- 
[ ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання
і

1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 1 3
і

Усього ;|
і 1 ;

----------------------------------------------1
і
і

. ______ _________ ,  .. .. і ,  і...... ...... .........................................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 розбивкою за ]

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст бюджетного відділу, в.о. 
начальника фінансового управління 
Новоайдарської РДА

(підпис

(підпиб}

О.А.Селіна 
(ініціали та прізвище)

Г.С.Бабіч
(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 органуТ00. -З У3?-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000_______Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної я пмініг.трацїї
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 48151.79599 тис. гривень, у тому числі загального 48151,79599 тис, гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної 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-ХІІ (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 вк 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

і. 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 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом
. .

2 3 4„........................... ................................  ....................... _ ... _ ... _ ... .............  ................. :
5

...............................................................................
6 7

Підпрограма 1

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

'
278,569

•

0,000 278,569



І..........1!\
..............: • - - . ; •соціального страхування, допомоги у 

зв'язку з вагітністю і пологами
Е

. •■ Підпрограма 2

2 0813042 1040 Завдання: Забезпечення надання 
допомоги при усиновленні дитини 19,908 0,000 19,908

| ■ Підпрограма 3
Г ...........

3
І ____;

0813043
.

1040
1......... ..;...,....,

Завдання: Забезпечення надання 
допомоги при народженні дитини 21584,48799 0,000 21584,48799

і ■ ' :
. Підпрограма 4

4
і :

:

0813044 1040

І
,. ... ; .. .. .-

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

3486,861 0,000 3486,861

..............І

............. Підпрограма 5

5
(........... .......

0813045
■ ....і..; .і

1040
•

Завдання: Забезпечення надання 
допомоги на дітей одиноким матерям 10192,199

:
0,000

.. .у. .. ... .. ... .. _. .. .. .. ...;
10192,199

--—---'-
!.... .... ... ... ..... ............ .... ... .....:

" -- - --- ' :
Підпрограма 6 :......... >*>,.•.,-.......... -.; ................  .

6
:

0813046 1040
'

Завдання: Забезпечення надання 
тимчасової державної допомоги дітям 114,481 0,000 114,481

•
‘
і Підпрограма 7

—І---Т --
7 0813047 1040 Завдання: Забезпечення надання 

державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

12475,290 0,000 12475,290

: Усього: 48151,79599 0,000 48151,79599



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

(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

І
КПКВК Загальний фонд

... .. ... ... ... ... ... ...'.__... I.______________;... ...__:
Спеціальний

фонд Разом

ї 2 3 4 5

Усього 1 .....................

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(
2

 -5..і

------------------------- 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

і
КПКВК і Назва показника

!
Одиниця д ЖЄрЄЛ0 інформації 
виміру г Значення показника

1 2 3 4 5................  1...................................... . 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 у і

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

2 Показники ефективності .

|
І1

середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю 
та пологами

грн. розрахунково 1684

1 Підпрограма 2 •

0813042 Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

І 1 Показники продукту :
;



•

кількість одержувачів одноразової частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв
1.................  і.........................................

1

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб і Журнал обліку заяв;!
1

2
................................................. ..............................
П оказники ефективності • і?......... .................................

•

.. .. .. .... ..
;. і

середній розмір одноразової частини допомоги 
при усиновленні дитини

■и‘ -----  ” ...■ ї.... .......................  ■
грн. розрахунково

І. . ........... . ... }.......  ... .. ....... ............... ... ... .....  ......;
10320

:

---------

І
середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

грн. розрахунково
і.......... ........ .... і,.................. ........ ....... ......  і

860

і П ідпрограма 3
’
■0813043 Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

1 ■П оказники продукту
і• Іі!; :-- — 'Д•

• кількість одержувачів одноразової виплати 
допомоги при народженні дитини

осіб Журнал обліку заяв 493

:

;
і

•

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

осіб Журнал обліку заяв
• ї і• і

1362

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

..........І '
осіб Журнал обліку заяв

1і : . ‘ • , ;•>.• і і

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

■' 1 " ..  ' "" г » ' ’
осіб Журнал обліку заяв

;

29

2 Показники ефективності
...................• і.......... _ ;

■

1
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

’> І

860



і
1
:• і
1 ............ 1

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

грн. розрахунково 860

— ...... -1— --------~
І і'г3 і 3*: з* ' ?1

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

грн-
;
;

розрахунково
1

1075

і3‘ ' І і {
;1

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

грн. розрахунково
і

„• ................................... . ?

1577

г~— з--
• | ■ ! _........._ П ідпрограма 4

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

1 | П оказники продукту ■
3’ 1 ' Іі!
І

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

осіб

;

Журнал обліку заяв
\

1

|
і|:31.........

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

осіб Журнал обліку заяв
%

75

-------, --------- ►
2 і П оказники ефективності

■...... Г " 1!
і
\ і■ 3 ; ........ ■ З................;

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

грн.
•розрахунково 3062

1і1
і їіЗ

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

грн. розрахунково 3870

; 3 1: І П ідпрограма 5

[0813045 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
....... . і..... ........

і  !
; |?
;

П оказники продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 
6 років одиноким матерям

осіб Журнал обліку заяв
1....  ... . .. , 1 ......... ............ .......... . ... .

108

3! кількість одержувачів допомоги на дітей віком осіб Журнал обліку заяв 346



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

Підпрограма 5

0813046 Завдання: Забезпечення надання тимчасової^ ержавної 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

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

грн. Розрахунково 954

0813047 Підпрограма 6

Завдання: Забезпечення надання державної сс ціальної деіпомоги малозабезпечен им сім'ям

1 Показники продукту
кількість одержувачів, яким нарахована до 
виплати допомога

осіб Журнал обліку заяв 586

2 Показники ефективності
Середній розмір виплат малозабезпеченим сім’ям грн. Розрахунково 1770



• . . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

Найменування 
джерел надходжень

•

к п к в к

.............. '
Касові видатки станом на 01 

січня звітного періоду
........... - ... .. -.. ... - - і ... - - ~........ - .. - . - • -  •• - - •'

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
ІЧ щ ■

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

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

Усього

' 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

зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст бюджетного відділу, в.о.  ̂ Г.С.Бабіч
начальника фінансового управління (підпис) (ініціали та прізвище)
Новоайдарської РДА


