ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Шевченківської районної у м. Полтаві ради
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Шевченківської районної у м. Полтаві ради
Від 05.02. 2018р. №- 9 од/7
<5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0800000_____ Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000______Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК МБ)

3. 0813080

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,
------------ допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку допомоги по догляду за особою з інвалідністю І
чи II групи внаслідок психічного розладу__________________________________________________________
(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 532,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48532,0
тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Закон України

«Про внесення змін до Закону України про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 22.03.2001р.
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на песію, та інвалідам» від 18 травня 2004 року.
Постанова КМУ № 1751 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,
Постанова КМУ № 832 від 26.08.1996 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»,
Наказ Міністерства фінансів України ; від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів».
Постанова КМУ від. 15 квітня2015 р 1%йД %<Шро; внесення змів до Порядку « надання щомісячної грошової допомоги особі, яка
г.. ;іф0щ»ш-і>аз0ійг3і’швавд<ш;':-1<г.яи II групи жнаеадок пеша^нрго розладу, якийвізаівишовком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»
; Лдішшова<«щ'04свЗ'г^Щ22рс|і^''І&2б^!«Іі^а«хв^дже£гак*Ло|м|щ^фішш<^вайня;юд8ііажііііщеюк;‘.біоджетів на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення зарахунок субвенції з державного бюдженту».
Рішення трийащдаої сесії Полтавеїжбї міської ради сьомого єкликанняавід 22.12Ш17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік».
Рішеї^ даадайьі другої сесії евомого;:сістийашгаїЩевяенщвеьк6їірайонної<у мй!ПоіШіві'ра^2(друге пленарне засідання) від 22.12.2017р. «Про
районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезиечеьшь надання допомош ошбш^ ^їіившіджіеіюї дітяж з швалідністю^ юе©іамр які не мають права на пенсію,
непрацюючій,оеоб% яка досяшаз^агаяьшш^ігешгійнога віку, їазіе неї гнабуладправаша гаенсійну виплату, допомоги по
догляду ?за особами з.тавашднгатш;
псйхітеаго) розладу,'компенеаційної виплати непрацюючій
працездатній особі;:.яка: доглядає за особою-з інвалідністю І групи^а* тайсожі зашсобою, яка досягла 80-річного віку
допомоги допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу.
7; Шдпроірами« спрямовані на?до:сягненш мети/визначецої паспортом бюджетної програми
№ з/п
Г
, ,,г ....
.4

З г ,,„,

,

'.5 ;

кпквк
0813081

КФКВК
1010

0813082

1010

081-3083

1010

0813084

1040

Надання допомога їю: догляду;заособами з ’ інвалідністю! чи II групи внаслідок психічного розладу
Наданняіимчасовоїдержавноїсоціальної допомогинепрацюючійособі,якадосягла загального пенсійного віку, але ш
набула права на пенсійну виплату

0813085

1010

Надання:^ щомісячної. компенсаційної: виплати непрацюючій опрацездатйій особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, атакож за особою, яка досягла 80-річного віку

і ;ьі. н пі ми Назва підпрограми
Надання державної соціальної допомоги особами інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам, якінемають правана пенсію, та особам з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
________________________________________________________________
№
з/п
1

кпквк КФКВК
2

______________ (тис, грн)

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

Загальний

фонд

Спеціальний
фонд

4

5

6

3

Разом
7'

Підпрограма
1

0813081

0813С82

1010

1010

2

0813083

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Завдання
Забезпечення надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю
Усього
Підпрограма
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
Завдання
Забезпечення надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд
Усього
Підпрограма
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи П групи внаслідок психічного
розладу
Завдання
Забезпечення надання допомоги по догляду за
особами з інвалідністю І чи П групи внаслідок
психічного розладу

0803084

1040

Усього
Підпрограма
Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату
Завдання
Забезпечення надання надання тимчасової

-

32 900,0
32 900,0

-

32 900,0
32 900,0

" ■■
\С; і ■ ^ ■■ V - . ; 'г ; Л</л Л-',‘ ■ і '

5 240,7

-

5 240,7

5 240,7

-

5 240,7

3 900,0

-

3 900,0

3 900,0

-

3 900,0

0813085

1010

державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату

6 444,5

-

6 444,5

Усього

6 444,5

-

6 444,5

46,8

-

46,8

46,8

-

46,8

Підпрограма
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку
Завдання
Забезпечення
надання
щомісячної
компенсаційної
виплати
непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку

Усього

48 532,0

Усього

■

48 532,0

-

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
__________ _____ Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

______ •

_____ (тис, грн)

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

•••

Усього

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№

з/п
1

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

2
0813081

•

Підпрограма
Надання державно! соціальної
допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з
інвалідністю

завдання
забезпечити надання
державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю

продукту
кількість одержувачів
допомоги інвалідам з
дитинства підгрупи 1 групи

’

■
■

і.

; осіб

кількість одержувачів
допомоги інвалідам з >
дитинства II груп ;

осіб : -

кількість одержувачів
допомоги інвалідам з
дитинства ПІ груп

осіб

кількість одержувачів ,
допомоги на дітейінвалідів віком до 18 років
без надбавки на догляд

кількість одержувачів ; ч,
адресної допомоги на
дітей-інвалідів віком до 18
років з надбавкой на

осіб

осіб

ДОГЛЯД

кількість одержувачів
допомоги на поховання
інвалідів з дитинства та

осіб

розрахунково
(фактичні
дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)
розрахунково(фактичні
дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)

розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)
розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)
розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)
розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,

325

375

475

127

275

8

дітей з інвалідністю

форма № 2)

ефективності
середньомісячний розмір
допомоги інвалідам з
дитинства підгрупи І
групи

<

0813082

грн.

середньомісячний розмір
допомоги інвалідам з
дитинства II груп

грн.

середньомісячний розмір
допомоги інвалідам з
дитинства III груп

грн.

середньомісячний розмір
допомоги на дітейінвалідів віком до 18 років
без надбавки на догляд

грн.

середньомісячний розмір
адресної допомоги на
дитей-інвалідів віком до 18
років з надбавкой на
догляд
середньомісячний розмір
допомоги на поховання
інвалідів з дитинства та
дітей з інвалідністю
Підпрограма
Надання державної
соціальної допомоги
особам, які не мають
права на пенсію, та особам
з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на
догляд
завдання

грн.

розрахунково

2295,85

розрахунково

1455.75

розрахунково

1455.75

розрахунково
1455.75

грн.

розрахунково

2074,27

розрахунково

4235,13

Забезпечення надання
державної соціальної
допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю,
державної соціальної
допомоги на догляд
продукту
кількість одержувачів
допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю,
державної соціальної
допомоги на догляд
ефективності

0813083

середній розмір допомоги
особам, які не мають
права на пенсію, та особам
з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на
догляд
Підпрограма

осіб

розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)

300

грн.
розрахунково

1455,75

Надання допомоги по догляду за
особами з інвалідністю І чи II
групи внаслідок психічного
розладу

завдання
Забезпечення надання
допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи II групи
внаслідок психічного розладу

продукту
кількість одержувачів
ДОПОМОГИ по догляду за

особами з інвалідністю І чи П
групи внаслідок психічного
розладу

осіб

розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма №2)

190

ефективності
середній розмір допомоги

розрахунково

1712,75

по догляду за особою з
інвалідністю І чи II групи
внаслідок психічного розладу

0813084

грн.

Підпрограма
Надання тимчасової
державної соціальної
допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну
виплату

завдання
Забезпечення надання
тимчасової державної
соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка
досягла загального
пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну
виплату

продукту
кількість одержувачів
тимчасової державної
соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка
досягла загального
пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну
виплату

осіб

розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)

368

ефективності

0813085

середній розмір допомоги
у зв’язку з вагітністю і
пологами
Підпрограма
Надання щомісячної
компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю І групи, а
також за особою, яка досягла

грн.

розрахунково

1459,35

80-річного віку
завдання
Забезпечення надання
щомісячної компенсаційної
виплати непрацюючій
працездатній особі, яка
доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80річного віку
продукту
кількість одержувачів
щомісячної компенсаційної
виплати непрацюючій
працездатній особі, яка
доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також
за особою, яка досягла 80річного віку
ефективності
середній розмір щомісячної
компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю І групи, а
також за особою, яка досягла
80-річного віку
••••

осіб

розрахунково (фактичні дані
про надання окремих видів
державних соціальних допомог,
форма № 2)

120

грн.
розрахунково

32,50

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
_____ ______________________________ __________________________________________________________________
(тис,грн)
Прогноз
видатків
до
кінця
Пояснення, що
План видатків звітного
Касові видатки станом на
реалізації
інвестиційного
Найменування джерел кпквк
характеризують
01 січня звітного періоду
періоду
Код
проекту3
надходжень
джерела
загальний спеціальний
загальний спеціальний
загальний спеціальний
разом
разом
разом
фінансування
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
4
3
7
5
6
8
10
2
9
11
1
12
13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету

Код

Найменування джерел
надходжень

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

КПКВК

загальний
фонд

Інші джерела
фінансування (за видами)

спеціальний
фонд

разом

X

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

X

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

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.

Заступник начальника управління
соціального захисту населення

Чеверда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Шевченківської
районної у м.Полтаві ради

Васіна О.В.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

