
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області від 18 грудня 2018 р.
№ 50____________ ___________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області 
(найменування місцевого фінансового органу)
18 грудня 2018р. № 74

ПАСПОРТ
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0813081- V правління соціального захисту населення 1 Іовонсковської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0 081 3081 - Управління соціального захисту населення 1 Іовонсковської районної державної адміністрації Луганської області 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813081 - 1010 Наді ння державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9359.493 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  9359.493 тис. гривень
та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1. Конституція України. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», розпорядження 

Новопсковської районної державної адміністрації № 879 від 18.12.2018 р, Закон України „Про державну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям- 
інвалідам»”, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства Фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 №



226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям-інвалідам» , Помісячний розпис субвенцій з 
місцевого бюджету на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям - інвалідам відповідно до законодавства.

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

КІЖВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям інвалідам

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

№
! з/п
L

к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

і 1 2 о-3 4 5 6 7

0813081 1010

Надання державної соціальної 
допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та 
дітям інвалідам

9359.493 0,00 9359,493

2

0813081
*

— _  . __

* Забезпечення надання 
державної соціальної 
допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та 
дітям інвалідам відповідно 
до законодавства.

9359,493

•

0.00 9359,493

•V -
Усього 9359.493 9359.493

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(гис. і ри)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

•ї
КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
1
1

п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника



♦

1 2 3 4 5 6

0813081

Надання • державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям інвалідам 
відповідно до законодавства

9359,493 9359,493

Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям 
інвалідам відповідно до 
законодавства

1 затрат
Обсяг коштів виділених на 
виплату державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям інвалідам

Грн. довідка про зміни на 
2018 рік

9359,493

2 продукту
Кількість одержувачів допомоги на 
дітей -  інвалідів віком до 18 років та 
інвалідів з дитинства, у тому числі 
захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, з 
надбавкою на догляд

осіб Дані програми ASOPD 543

оJ ефективності
Середньомісячний розмір 
допомоги інвалідам з дитинства 1,2 
та 3 групи та ді тям інвалідам віком’ 
до 18 років

грн. Розрахунок 1436

4 І якості X
VT % одержувачів допомог до 

загальної кількості тих, хто її 
потребує

В іде. Розрахунок 100,00

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 інвестиційного3проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 -у 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.

Пункт 1 1 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 зах 
Населення Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської
області С.ХОМУТЯНСЬКА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Новопсковс 
районної державної адміністрації 
Луганської області

v

и та ггр ізвище)


