
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 . 08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 27 грудня 2018 року
№ 52_________________ ________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 27 грудня 2018 року №  78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 У правд іння соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
.(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. А08 13043 1040 Надання допомоги при народженні дитини (

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних прпзначень/бюджетних асигнувань - 13548,950 тис. гривень, у тому числі загального фонду 13548.950 тис. гривень та спеціального фонду -

0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Новопсковської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 року № 
20/6, розпорядження Новопсковської районної державної адміністрації № 905 від 27.12.2018 р.,Бюджетний кодекс України. Конституція України, Закон України « Про 
Державний бюджет України на 2018 рік». Закон України „ Про державну допомогу сім'ям з дітьми »”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001№ 1751 
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» .

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини відповідно до законодавства.

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

КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм ти іавдань
( тис. гри)

№
з/п кпквк КФКВК П і д п ро і ра м а/за вда н н я 

бюджетної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

І 2 3 4 5 6 7

0813043 1040
Надання допомоги при 
народженні дитини

13548,950 0,00 13548,950

Усього 13548,950 13548,950

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, гри)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

рРазом $

1
2 3 4 * 5

Усього

ІО. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

і 2 3 4 - 6

0813043 Надання допомоги при народженні 
дитини відповідно до законодавства 13548.950 13548,950

і затрат
Обсяг коштів, виділених на виплату 
допомоги при народженні дитини

Гри. довідка про зміни до 
річного розпису бюджету 
на 2018 рік

13548.950

і продукту
Середньомісячна кількість 
одержувачів одноразової частини 
допомоги при народженні дитини

осіб Дані програми ASOPD 852

3 ефективності
Середній розмір одноразової частини 
допомоги при народженні дитини

гри. Розрахунок 1,325

4 якості X
% одержувачів допомог до загальної 
кількості тих, хто її потребує

В іде. Розрахунок 100



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 

проекту'

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальни 

й фонд
спеціальній 

й фонд
разо

м
загальнії 
й фонд

спеціальнії 
й фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальнії 
й фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із
Усього

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

г Пункт 1 і 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.


