Управління
соціального захисту населення
Вижницької районної
державної адміністрації

Фінансове управління Вижницької
районної державної адміністрації

НАКАЗ
03.08.2018

№ 2 1 0 Д /3 9 -0 Д

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до розпорядження Вижницької районної державної адміністрації
від 24.07.2018р. №239 Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік”,
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про
їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня
2014 року №836 (із змінами та доповненнями),
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління
соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
-0813010 “Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот”;
-0813040 “Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
тимчасової допомоги дітям”, виклавши їх у редакції, що додається.
-0813230 “Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у 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”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 03.08.2018 року № 21 ОД
Управління соціального захисту населення Вижницької
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Вижницької районної
державної адміністрації від 03.08.2018 №39-ОД
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації
1. 0810000
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації
2. 0810000
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання
3. 0813010
і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)*12

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду 0 гривень.

113 356,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду 113 356,0тис.гривень, та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (із змінами та доповненнями).
2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-УІ (зі змінами).

3. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-УШ.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами).
5. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р.
№ 3721-ХІІ (зі змінами).
6. Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV (зі змінами).
7. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ
(зі змінами).
8. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від
24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами).
9. Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-ІУ (зі змінами).
10. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. № 962-ХІІ (зі змінами).
11. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ (зі змінами).
12. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-Ш (зі змінами).
13. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » від 20.12.1991 р. № 2011- XII (зі змінами).
14. Закон України «Про охорону дитинства » від 26.04.2001 р. № 2402- III (зі змінами).
15. Закон України «Про службу безпеки України » від 25.03.1992 р. № 2229- XII (зі змінами).
16. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020» (зі змінами).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 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).
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
19. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
20. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).
21. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).
22. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації
видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від

04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
23. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
24. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2011 р. N 75/39 «Про внесення змін до
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення».
25. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.10.2012 р. № 1060/630 «Про внесення змін
до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення».
26. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 «Про внесення змін до
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення».
27. Рішення XІX сесії УІІ скликання Вижницької районної ради від 21.12.2017 № 150-19/17 “Про районний бюджет на 2018 рік” .
28. Розпорядження Вижницької РДА від 24.07.2018 № 239 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

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

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

2

0813012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
№
з/п

КПКВК

КФК
ВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

1

2

3

4

Спеціальний
фонд

5

6

Разом

6896,3

7
6896,3

6896,3

6896,3

106459,7

106459,7

106459,7

106459,7

113 356,0

113 356,0

Підпрограма: Надання пільг на оплату житловокомунальних послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

1

1.1

Загальний
фонд

0813011

1030

0813011

1030

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства

2

2.1

0813012

1060

0813012

1060

Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг

Усього

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
№
з/п
1
1

КПКВК

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

2
0813011

3

4

5

6

Підпрограма: Надання пільг на оплату житловокомунальних послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

1.1

0813011

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

6896,3

осіб

мережа

4194

грн.

Розрахунково
(відношення обсягу
наданих пільг до
кількості отримувачів
в місяць)

137,03

комунальних послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
1.2

1.3

0813011

0813011

Показники продукту:
-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)
Показники ефективності:
-середній розмір витрат на надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного
пільговика

1.4

0813011

Показники якості:

-питома вага відшкодованих пільгових послуг до
нарахованих
Підпрограма: Надання пільг на оплату житловокомунальних послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

%

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

106459,7

осіб

мережа

9000

грн.

Розрахунково
(відношення обсягу
наданих пільг до
кількості отримувачів
в місяць)

1689,84

2

0813012

2.1

0813012

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

2.2

0813012

Показники продукту:
-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)

2.3

0813012

Показники ефективності:
-середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг, грн/місяць на одного пільговика

2.4

0813012

100

Показники якості:
-питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих

%

100

(Г

/

7
11, Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн)

Код

Найменування джерел
надходжень

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду'
КПКВК

загаль
ГІИЙ

фонд
2

1

3

Підпрограма 1
Інвестиційний проект
1
Надходження із
бюджету
Іниті джерела
фінансування(за
видами)

4

План видатків звітного
періоду

спеціаяь
ний фонд

ра
зом

загаль
ний
фонд

спеціаль
ний фонд

ра
зом

5

6

7

8

9

X

X

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загаль
спеціаль
ра
ний
нйй фонд зом
фонд
10
п
12

Пояснення,
що характери
зують джерела
фінансування
13

X

Інвестиційний проект
2
Усього
1 К од ф ункціональної класифікації видатків та кредиту вання б ю дж ету вказується лиш е у випадку', коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердж ених у місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 П рогноз видатків д о кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
О.Л.Войтенко
(ініціали та прізвище)

Вижницької районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Вижницької районної державної адміністрації

(підпис)

Л.І.К ириля к
(ініціали та прізвище)

.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 03.08.2018 року № 21 ОД
Управління соціального захисту населення Вижницької
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ Фінансового управління Вижницької районної
державної адміністрації від 03.08.2018 №39-ОД
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації

1. 0810000
(К П К В К МБ)

(найм енування гол ов н ого розпорядника)

2. 0810000

Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації

(К П К В К М Б)

(найм енування відповідал ьного виконавця)

3. 0813040
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям___________________________________________________
(К П К В К М Б)

(К Ф К В К )1

(найменування б ю д ж е т н о ї програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 153485,6тис. грн., у тому числі загального фонду 153485,6тис. грн., та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-УІІІ.
3. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 01.11.1992 № 2811-ХІІ;
4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.06 №189;
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2007р. № 308-р;

6. Наказ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020»;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
8.
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016
р. № 526);
9.
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
11. Наказ «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 09.02.2011 №75/39 затверджений Мінфін України та Мінпраці та соціальної політики України;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
13. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 «Про внесення змін до
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення».
14. Рішення XIX сесії VII скликання Вижницької районної ради від 21.12.2017 № 150-19/17 “Про районний бюджет на 2018 рік”.
15. Розпорядження Вижницької РДА від 24.07.2018 № 239 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

6.
Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової допомоги дітям
7. П ідпрограм и, спрям овані на досягнен ня мети, в и зн ач ен ої паспортом б ю д ж е т н о ї програми

№ з/п
1.

КПКВК
0813041

КФКВК

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

0813042
0813043
0813044
0813045
0813046
0813047

1040
1040
1040
1040
1040
1040

1040

Назва підпрограми
Надання
Надання
Надання
Надання
Надання
Надання
Надання

допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
допомоги при усиновленні дитини
допомоги при народженні дитини
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
допомоги на дітей одиноким матерям
тимчасової державної допомоги дітям
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
№
з/п
1
1.

КПКВК

КФК
ВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

2
0813041

3
1040

4

5
1386,0

6

Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Разом
7
1386,0

Завдання: Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
2.

0813042

1040

Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

3.

0813043

1040

0813044

1040

Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування

4.

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей,
встановлено опіку чи піклування
5.

0813045

1040

6.

0813046

1040

99,3

99,3

59118,3

59118,3

2994

2994

11380,3

11380,3

188

188

78319,7

78319,7

153485,6

153485,6

над якими

Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям
Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

7.

0813047

1040

Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
Усього

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
№
з/п

КПКВК

Назва показника

1
1.

2
0813041

3
Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами
Завдання: Забезпечення надання допомоги у зв'язку з
вагітністю і пологами
Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

4

5

6

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

1386

осіб

Журнал
реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

689

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги )

1980

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

2.

0813042

Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні
дитини
Показники продукту:

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

99,3

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при
усиновленні дитини у 2018р.

осіб

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
усиновленні дитини у 2014-2018 роках

осіб

Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

3

5

Показники ефективності:

3

0813043

середній розмір одноразової частини допомоги при
усиновленні дитини у 2018 р.

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
усиновленні дитини у 2014-2018 роках

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги )
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)

12384

1022

Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні
дитини
Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при
народженні дитини, у 2017-2018 роках

тис.грн.

осіб

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2017 році

осіб

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2015-2016 роках

осіб

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2014 році

осіб

Кошторис на 2018 рік

Журнал
реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

59118,3

795

900

801

950

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2013 році

осіб

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2012 році

осіб

Показники ефективності:
середній розмір одноразової частини допомоги при
народженні дитини, у 2017-2018 роках

4.

0813044

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2017 році

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2015-2016 роках

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
народженні дитини, у 2014 році

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2013 році

грн.

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при
народженні дитини у 2012 році

грн.

Підпрограма: Надання допомоги
встановлено опіку чи піклування

на дітей,

над

585

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги)

11350

94

860

860

970

1331

1398

якими

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

Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

2994

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

осіб

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

осіб

Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2017
рік
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2017
рік

30

35

Показники ефективності:

5.

0813045

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

грн.

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

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)

3600

3969

Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Завдання: Забезпечення
одиноким матерям
Показники продукту:

надання

допомоги

на

дітей

тис.грн.

кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років
одиноким матерям

осіб

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18
років одиноким матерям

осіб

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

осіб

Кошторис на 2018 рік

Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

11380,3

45

474

15

Показники ефективності:

6.

0813046

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років
одиноким матерям

грн.

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

грн.

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

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)

1715

1760

2026

Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям
Завдання: Забезпечення
допомоги дітям
Показники продукту:

надання

тимчасової

державної

тис.грн.

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям
віком до 6 років

осіб

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

осіб

Кошторис на 2018 рік

Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги
Журнал реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів
соціальної допомоги

188

4

12

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

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньомісячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)

655

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

7.

0813047

Підпрограма: Надання державної
малозабезпеченим сім'ям
Завдання: Забезпечення надання
допомоги малозабезпеченим сім'ям

соціальної
державної

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на
2017 рік)

1070

допомоги
соціальної

тис.грн.

Кошторис на 2018 рік

78319,7

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям,
сімей

осіб

Журнал
реєстрації
приймання заяв і документів
для призначення усіх видів

1450

соціальної допомоги
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям

грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів
допомоги на
2017 рік)

4453

1

Код

I П О КИ ^И М Ь-и

С
Найменування джерел
надходжень

КПКВ
К

2

3

1

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальн
ий
фонд
4

.

спешальн
ий фонд

разо
м

5

6

План видатків звітного
періоду
загальн
ий
фонд
7

спеціальн
ий фонд

разо
м

8

9

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальн
спеціальн разо
ий
ий фонд
м
фонд
10
П
12

Підпрограма 1

Інвестиційний проект
Н а д х о д ж е н н я із б ю д ж е т у

Ін ш і д ж е р е л а
ф ін а н с у в а н н я (за

X

X

X

ви дам и )

Інвестиційний проект
2
Усього
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
’ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
1Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Вижницької районної державної адміністрації

О.Л.Войтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового упраюііння
Вижницької районної державної адміністрації

(підпис)

Л.І.Кириляк
(ініціали та прізвище)

Пояснення,
що
характеризуют
ь джерела
фінансування
13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 03.08.2018 №21ОД
Управління соц іал ь н ого захи сту населення В и ж н и ц ь к ої р ай он н ої держ авн ої
адм ін істрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
і наказ Ф ін ан сов ого управління В иж ницької р ай он н ої держ авн ої адм ін істрації
(найменування місцевого фінансового органу)
03.08.2018 №39-ОД
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік
1. 0810000 Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813230 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках,
у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КТФКВК)-1

(найменування бюджетної програми)

4.
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3484,4тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3484,4тис. гривень та
спеціального фонду - _____________тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.
3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
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 31.01.2007 № 81
4. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627)
5.
Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
6. Рішення XIX сесії VII скликання Вижницької районної ради від 21.12.2017 № 150-19/17 “Про районний бюджет на 2018
рік”.
7. Розпорядження Вижницької РДА від 24.07.2018 № 239 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КТКВК

КФКВК

Назва підпрограми

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

№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної
програми 2

загальний
фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

2

4

5

6

7

Підпрограма
1

0813230

Забезпечення належних умов для виховання
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих
будинках, у тому числі сімейного типу,
прийомних сім’ях, сім’ях патронатного
вихователя

0910

3484,4

3484,4

3484,4

Усього

3484,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіон ал ь н о ї цільової
програми та підпрограм и

КПКВК

Загальний ф он д

С пеціальний ф он д

Р азом

і

2

3

4

5

Р егіональна цільова програма
1
П ідпрограм а 1
П ідпрограм а 2

У сь ого

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

1_______ 2
1.
0813230

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

___________________________ 3________

4

5

6

Показники затрат:
кількість дитячих будинків сімейного типу

од.

Розпорядження
Вижницької РДА:
від 02.10.08 №686;
від 14.10.13 №231;
від 09.06.16 №172
від 28.11.14 №307
від 25.09.07 №529
від 29.01.2015 №22
від 03.03.2017 №44
від 03.05.2017 №136
від 02.12.2016 №341
від 03.04.2017 №92
від 07.07.2016 №215
від 03.08.2017№240

4

кількість прийомних сімей

од.

Розпорядження
Вижницької РДА:
від 06.05.10 №214;
від 26.05.11 №147;
від 23.12.16 №375
від 27.12.13 №290
від 07.07.16 №211
від 18.06.13 №133
від 20.08.07 №449
від 20.10.14 №251
від 17.01.08 №21
від 08.04.09 №198
від 01.09.17 №257
від 12.02.18 №34
від 11.04.18 №83
від 05.02.18 №28

8

кількість прийомних батьків

осіб

Розпорядження
Вижницької РДА:
від 06.05.10 №214;
від 26.05.11 №147;

16

Назва показника

кількість батьків-вихователів

осіб

Показники продукту:
кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу

осіб

кількість вихованців у прийомних сімях

осіб

від 23.12.16 №375
від 27.12.13 №290
від 07.07.16 №211
від 18.06.13 №133
від 20.08.07 №449
від 20.10.14 №251
від 17.01.08 №21
від 08.04.09 №198
від 01.09.17 №257
Розпорядження
Вижницької РДА:
від 02.10.08 №686;
від 14.10.13 №231;
від 09.06.16 №172
від 28.11.14 №307
від 25.09.07 №529
від 29.01.2015 №22
від 03.03.2017 №44
від 03.05.2017 №136
від 02.12.2016 №341
від 03.04.2017 №92
від 07.07.2016 №215
від 03.08.2017№240
від 21.02.2018№49
від 11.04.2018№82
Особові справи
одержувачів у 2018 році
Особові справи
одержувачів у 2018 році

8

26
16

Показники ефективності:
середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного

грн.

Розрахунково

5527,08

грн.

Розрахунково

7646,80

типу, грн;
середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім’ї, грн;

Ґ

дн . 12

діто -д н і відвідування, днів

В ідом ість нарахувань
дер ж ав н ої соціальної
доп ом оги на дітей сиріт на
2 0 1 8 рік

365

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'
(тис.грн)

Код

Найменування джерел
надходжень

1

2

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

КПКВК

3

загальни
й фонд
4

спеціальни
й фонд
5

План видатків звітного періоду

разо
м
є

загальни
й фонд
7

спеціальни
й фонд
8

разо
м
9

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
прректу3
загальни
спеціальни
разо
й фонд
й фонд
м
10
її
12

Гіідпроірама 1
Інвестиційний проект 1
Н а д х о д ж ен н я із б ю д ж е т у
Інш і д ж е р е л а ф ін а н сува н н я
(за ви дам и )

X

X

X

Інвестиційний проект 2
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).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник управління соціального захисту населення
Вижницької районної державної адміністрації

О.Л.Войтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Вижницької районної державної адміністрації

Л.І.Кириляк
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
із

