УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ль М іш

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

м.Запоріжжя

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правил
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№1103/25880, відповідно до рішення сесії Запорізької районної ради від 14
грудня 2018 №2 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних, програм на 2018 рік
(головний розпорядник бюджетних коштів
управління соціального
захисту населення), які затверджено спільним наказом управління
фінансів та управління соціального захисту населення від 02.02.2018року
№17/5 (зі змінами) виклавши їх у новій редакції, а саме за:
за ТПКВКМБ 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»;
за ТПКВКМБ 0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу» ;
за ТПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» ;
за ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
за ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги»;
за ТПКВКМБ 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї гіатронатного
вихователя» ;
за ТПКВКМБ 0813040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям»;
за ТПКВКМБ 0813080 «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»;
за ТПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Начальник управління соціального
захисту населення Запорізької
районної державної адміністрації
Запорізької області

Начальник управління
фінансів Запорізької районної
державної адміністрації
Запорізької області
А. БОРИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької РДА_____________________
(найменування місцевого фінансового органу)
аОс /У гоЬ ;/#* №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

0800000

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

(КПКВК МБ)

2.

0800000

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 1040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 789,619 тис. гривень, у тому числі загального фонду 58 789,619 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-УІІІ.
3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 01.11.1992 № 2811 -XII
4. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна - 2020»
5. Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189 «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»
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування
місцевих бюджетів»
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 р. № 805 (зі змінами від 02.12.2014 р. № 1194)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ
від 09.07.2010 р. №679)
9. 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)
10. 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)
11. 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)
12. 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
МФУ та МПУ соціальної політики України
13. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. № 2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та
доповненнями.
14. Розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від 21.12.2018 №799 «Про внесення змін
ДО б ю д ж е т н и х п п т н я ц р н і.»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям інвалідам та тимчасової допомоги дітям

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п

кпквк

КФ КВК

1

0813041

1040

Надання доп ом оги у зв ’язку з вагітністю і пологами

2

0813042

1040

Надання доп ом оги при усиновленні дитини

3

0813043

1040

Надання доп ом оги при народженні дитини

4

0813 0 4 4

1040

Надання допом оги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5

0813045

1040

Надання доп ом оги на дітей одиноким матерям

6

0813046

1040

Надання тим часової держ авної доп ом оги дітям

7

0813047

1040

Надання держ авної соціальної доп ом оги м алозабезпеченим сім ’ям

Назва підпрограми

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

кпквк

КФ КВК

Підпрограма/завдання
бю дж етн ої програм и2

Загальний
фонд

Спеціальна
й фонд

Разом

1

2

3

4

1

0813041

1040

5
5 2 5 ,220

6
-

7
525,220

-

39,560

-

23132,028

-

4 059,194

-

17534,841

-

252,641

-

13246,135

-

5 8 7 89,619

Підпрограма: Надання допом оги у зв ’язку з вагітністю і пологами
Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в систем і
загальнообов’язкового держ авного соціального страхування, доп ом оги у
зв ’язку з вагітністю і пологами

2

0813042

1040

3

0813043

1040

4

0813044

1040

5

0813045

1040

6

0813046

1040

7

0813047

1040

Підпрограма: Надання допом оги при усиновленні дитини
Завдання: Забезпечення надання допом оги при усиновленні дитини
Підпрограма: Надання допом оги при народженні дитини
Завдання: Забезпечення надання допом оги при народж ені дитини
Підпрограма: Надання допом оги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
Завдання: Забезпечення надання допом оги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
Підпрограма: Надання допом оги на дітей одиноким матерям
Завдання: Забезпечення надання доп ом оги на дітей одиноким матерям
Підпрограма: Надання тим часової держ авної допом оги дітям
Завдання: Забезпечення тим часової держ авної доп ом оги дітям
Підпрограма: Надання держ авної соціальної допом оги малозабезпеченим
сім'ям
Завдання:
Забезпечення
надання
держ авної
соціальної
допом оги
м алозабезпеченим сім ’ям
У сього

3 9 ,5 6 0 , „ /
2 3 1 3 2 ,0 2 8 ,
40 5 9 ,1 9 4

/

17534,841 \

/
252,641 У
13246,135

5 8 7 8 9 ,6 1 9

/

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
________

(тис. гри)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

Загальний
ф онд

Спеціальний
ф онд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1
П ідпрограма 1
П ідпрограма 2
У сього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Д ж ерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0813041

Підпрограма 1
Завдання 1
затрат
продукту
Кількість отримувачів допомоги у зв’язку 3
вагітнітю і пологами

ефективності
Середній розмір витрат на надання допомоги у
зв’язку з вагітністю і пологами

якості
Питома вага виплаченої допомоги до
нарахованої

Надання допом оги у зв ’язку з вагітністю і пологами
Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в систем і загальнообов’язкового
держ авного соціального страхування, допом оги у зв'язку з вагітністю і пологами
Тис.грн.
Кош торис на 2018 рік
5 2 5 ,2 2 0
Осіб

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік

339

Грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)

2647

%

Розрахунково (відношення
кількості призначених допомог
до кількості звернень за їх

100

п п м 'ш я и р и н а м і

/
V

2

0813042

П ідпрограма 2
Завдання 2
затрат
продукту
Кількість одержувачів одноразової допомоги
при усиновленні дитини в попередньому році

-

"

Кількість одержувачів щомісячної частини
допомоги при усиновленні дитини за
попередні роки
Кількість одержувачів одноразової виплати при
усиновленні дитини в звітному році

Осіб

“

“

Осіб

1

Кількість одержувачів щомісячної частини
допомоги при усиновленні дитини в звітному
році

Осіб

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік

Середньомісячний розмір щомісячної частини
допомоги при усиновленні дитини в звітному
році

0813043

3 9,560
--------------------- -------^ ----------

Осіб

ефективності
Середній розмір одноразової частини допомоги
при усиновленні дитини в попередньому році
Середньомісячний розмір щомісячної частини
допомоги при усиновленні дитини за попередні
роки
Середній розмір одноразової частини допомоги
при усиновленні дитини в звітному році

3

Надання допом оги при усиновленні дитини
Забезпечення надання допом оги п ри усоновленні дитини
Тис.грн.
Кошторис на 2018 рік

П ідпрограма 3
Завдання 3
затрат
продукту
Кількість одержувачів щомісячної частини
допомоги при народженні дітей в попередні
роки
Кількість одерж увачів однаразової частини
доп ом оги при народженні дитини в
звітньому році

3

Гри.
“
Грн.

-

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
Рік)
Розрахунково (відношення
Грн.
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)
Надання допом оги при народж енні дитини
Забезпечення надання допом оги п ри народж ені дитини
Тис.грн.
Кош торис на 2018 рік
Грн.

Осіб

Осіб

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік

10320 /

860 /

2 3 1 3 2,028
------------------------ ------ кГ-----------

902
515

Кількість одерж увачів щ омісячної
частинидопомоги при народженні дитини в
звітньому році
ефективності
Середньомісячний розмір щ омісячної
частини доп ом оги при народженні дитей в
попередні роки
На перш у дитину
На другу дитину
На третю та наступну дитину
Середньомісячний розмір одноразової
частини допом оги при народженні дитину
в звітньому році

Середньомісячний розмір щомісячної частини
допомоги при народженні дітей в звітньому
році

4

0813044

П ідпрограма 4
Завдання 4
затрат
продукту
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком
до 6 років, над якими встановлено опіку чи
піклування
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком
від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку
чи піклування
ефективності
Середньомісячний розмір допомоги на дітей
віком до 6 років, над якими встановлено
опіку чи піклування

Середньомісячний розмір 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 2018 рік

Грн.

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)

Грн.

515

860
1006
1443
10320

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
Рік)
Грн.
Розрахунково (відношення
860
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)
Надання доп ом оги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Забезпечення надання допом оги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Тис.грн.
К ошторис на 2018 рік
40 5 9 ,1 9 4 ч/
Осіб

Осіб

Грн.

Грн.

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік

24

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
Рік)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)

3062

69

3818

5

0813045

Підпрограма 5
Завдання 5
затрат
продукту
Кількість одержувачів допомоги на дітей
одиноким матерям
На дітей віком до 6 років
На дітей віком від 6 до 18 років
ефективності
Середньомісячний розмір допомоги на дітей
одиноким матерям
На дітей віком до 6 років
На дітей віком від 6 до 18 років

6

0813046

П ідпрограма 6
Завдання 6
затрат
продукту
Кількість одержувачів тимчасової державної
допомоги дітям віком до 6 років

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

Надання доп ом оги на дітей одиноким матерям
Забезпечення надання допом оги на дітей одиноким матерям
Тис.грн.
К ош торис на 2018 рік
Осіб

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік

Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)
Надання тим часової держ авної доп ом оги дітям
Забезпечення тим часової держ авної доп ом оги дітям
Тис.грн.
Кош торис на 2018 рік

17534,841

150
645

Грн.

Осіб

Осіб

ефективності
Середньомісячний розмір тимчасової державної
допомоги дітям віком до 6 років

Грн.

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

Грн.

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
Рік)
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
рік)

1531
1908

252,641
9

17

766

954

7

0813047

П ідпрограма 7
Завдання 8
затрат
продукту
Кількість одержувачів допомоги
малозабезпеченим сім’ям

ефективності
Середній розмір допомоги малозабезпеченим
сім’ям

Надання держ авної соціальної доп ом оги малозабезпеченим сім 'ям
Забезпечення надання держ авної соціальної допом оги м алозабезпеченим сім'ям
13246,135
Тис.грн.
Кошторис на 2018 рік
---------------------------- ,^ / ------Осіб

Грн.

Журнал реєстрації приймання
заяв і документів для
призначення усіх видів
соціальної допомоги на 2018 рік
Розрахунково (відношення
кошторисних призначень до
середньо місячної кількості
одержувачів допомоги на 2018
______________ Рік)_______________

346

3187

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'2
•

К од

Найменування дж ерел
надходж ень

1

2

*

•

К ІЖ В К

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного п еріоду

*

(тис, грн)
П рогноз видатків д о кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

План видатків звітного
періоду

загальний
ф он д

сп ец іал ьн и й
ф онд

разом

загальний
ф онд

сп еціальн ий
ф онд

разом

загальний
ф онд

спеціальн ий
ф онд

разом

4

5

6

7

8

9

10

п

12

Пояснення,
що
характеризую
ть дж ерела
фінансування

П ідпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н ад х о д ж е н н я із
бю дж ет у
Ін ш і д ж ер ела
ф ін а н сув ан н я (за видам и)

X

X

X

Інвестиційний проект 2
У сього

1 К од ф ункціональної класифікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лише у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповню ється тільки для затвердж ених у м ісцевом у 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.
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