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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
1 іаказ / 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)
27 грудня 2018 року №78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. - 08 1 3044- Управління соціального захисту населення 1 Іовопсковської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08 1 3044 - Управління соціального захисту населення 1 Іовопсковської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З .* 0813044 - 3 040 Надання допомоги на дітей . над якими встановлено опіку чи піклування

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

і

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 1442,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1442,300 тис. гривень та спеціального фонду -  
__0 __тис. гривень.

. 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», рішення 

Новопсковської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 року № 20/6, розпорядження Новопсковської районної державної адміністрації № 903



від 27. і2.2018 р Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми »”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 Лго 1751 «Про затвердження и^Р 
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» , Помісячний розпис субвенції! з місцевого бюджету на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування відповідно до законодавства.

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

к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0813044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опік)' чи 
піклування

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

1 2 ЛJ 4 5 6 7

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

1442.300 0.00 1442.300

2

0813044

V

Забезпечення надання 
допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи 
піклування відповідно до 
законодавства.

1452,620

•

0,00 1442.300

г~

Усього 1452.620 1452.620

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

1 іазва 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



г
№
з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

! 2 3 4 5 6

0813044

Надання допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування відповідно до 
законодавства

1442,300 1442,300

Забезпечення надання допомоги на 
дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування відповідно до 
законодавства.

1 за т р а т
Обсяг, коштів, виділених на виплату 
допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

Грн. лімітна довідка про 
зміни на 20 і 8 рік

1442,300

п р о д у к т у

V

Кількість одержувачів допомоги на 
дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування , 
осіб , кількіс і ь одержувачів 
допомоги на дітей віком від 6 до 18 
років, над якими встановлено опіку 
чи піклування

осіб

•

Дані програми ASOPD 37

еф е к т и в н о с т і
І Середньомісячний розмір допомоги 

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

грн. Розрахунок управління 3.248

4 Я К О С Т І X

______
% одержувачів допомог до загальної 
кількості тих, хто її потребує

В іде. Розрахунок управління 100.00

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис, грн)

Код Найменування джерел КПКВК Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, ІЦ О

реалізації інвестиційного характеризують
надходжень 01 січня звітного періоду періоду проекту’ джерела



загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
і загальний разом і .! фонд

спеціальний
фонд разом ф інансування

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.

- Пункт 1 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

' Прогноз видатків до кінця реал і зіЩ ^СЙ^^й^уного проекту зазначається з розбивкою за роками.

С.ХОМУТЯПСЬКЛ 
(ініціали та прізвище)

V

Начальник управління соціа, 
Населення Новопсковськоїр 
державної адміністрації Луг; 
області

Г

/


