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)

№ /УЬ /.З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0800000

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

(КПКВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

0810000

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

(КПКВК МБ)

3.

0813160

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1010

(КФКВК) 1

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 302,391 тис. гривень, у тому числі загального фонду
302,391 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами і
доповненнями.
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями)
2. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. № 2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та
доповненнями .
3. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 року № 5 "Про Програму організації діяльності з
надання соціальних послуг фізичними особами на 2018 рік по Запорізькому району".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2018
рік.

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

КП КВК

КФ КВК

Назва підпрограми

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

кпквк

КФ КВК

1

2
0813160

3
1010

Підпрограма/завдання
бю дж етн ої п рограм и 2

Загальний
ф онд

Спеціальний
ф онд

Разом

4

5

6

7

Н а д а н н я с о ц іа л ь н и х гар ан тій ф ізи ч н и м о с о б а м , які н а д а ю т ь с о ц іа л ь н і

302,391

302,391

п о с л у г и гр о м а д я н а м п о х и л о г о в ік у, о с о б а м з ін в а л ід н іс т ю , д іт я м з
1

ін в а л ід н іс т ю , х в о р и м , які н е зд а т н і д о с а м о о б с л у г о в у в а н н я і
потребую ть стор он н ьої доп ом оги .

302,391

У сього

-

302,391

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
______________________________________ __________________________________ __________________ ______ (тис, грн)
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
1

КПКВК
2
0813160

Назва показника

П ідпрограма

Одиниця виміру

Д ж ерело інформ ації

Значення показника

4
5
6
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.^
0813160

Завдання

1

Затрат

2

4

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що
обслуговуються соціальними службами)
Рішення
сесії
Запорізької
Тис.грн.
302,391
районної ради від 22.12.2017 №
2 «Про районний бюджет на
2018 рік» зі змінами та
доповненнями.

П родукту
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується
компенсація за надання соціальних послуг

X

X

X

1

О сіб

100

2

Інвалідам 1 групи

О сіб

Громадянам похилого віку

О сіб

Інвалідам 2 групи

О сіб

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
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

Дітям-інвалідам
Інвалідам 3 групи
Хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним
такими в порядку, затвердженому МОЗ

О сіб
О сіб
О сіб

36

65

26

-

-

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

2

Якості

X

X

X

П итома вага кількості призначених компенсацій
д о кількості звернень за призначенням
компенсації

%

Розрахунок

100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
К од

Найменування дж ерел
надходж ень

КІІКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

(тис, грн)
П рогноз видатків до кінця
П ояснення, що
характеризують
реалізації інвестиційного
проекту
дж ерела

1

2
П ідпрограма 1

3

загальний
ф онд

сп еціальн ий
ф онд

разом

загальний
ф он д

спеціальн ий
ф он д

разом

загальний
ф онд

4

5

6

7

8

9

10

сп еціальн ий *
разом
ф онд
и

12

13

Інвестиційний проект 1

Н адходж ення із
бю дж ет у
Інш і дж ерела
ф інансування (за видами)

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 етн а програма не поділяється на
підпрограми.
2

' Пункт 11 заповнюється 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.

Начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації

Т. КРУПОДЕРА
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів
Запорізької райдержадміністрації

А. БОРИСЕНКО
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління соціального
захисту населення Запорізької РДА
^

Т. КРУПОДЕРА

______грудня 2018
Розрахунок до паспорту на 2018 рік
Управління соціального захисту населення Запорізької РДА для виконання по КПКВКМБ 0813160
«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»
Категорія
КЕКВ Запорізький район
Біленьківська ОТГ
Долинська ОТГ
Широківська ОТГ
Всього по району
фізичних осіб,
без Біленківської
які отримують
ОТГ та Долинської
грошову
ОТГ
компенсацію за
соц. послуги
Інваліди І групи 2730 271,23
грн.*144 271,23 грн.*37,5 випл. 271,23 грн.*36 випл. (3 271,23 грн.*48 випл. 271,23
грн. *265,5
випл.
(12 (3
чол.* 12міс.=36 чол.*12міс.=36
(4
чол.*12міс.=48 випл.
=72011,00
працездатні
чол.*12міс.=144
(15%)
випл. та 1 чол.*1 випл.)=9764,28
грн. випл.)=13019,04 грн. грн.**
випл)=39057,12
міс.15
дн.=1,5 =9764,00 грн.**
=13019,00 грн.**
грн.
=39057,00 випл.)=10171,12 грн.
грн.**
=10171,00 грн.**
Інваліди І групи
пенсіонери
(15%)

2730

Інваліди II групи
працездатні
(10%)

2730

211,37
грн.* 156 211,37
грн. *30,25
випл. (13 чол.* 12 випл.
(2
чол.* 12
міс.=156
міс.=24 В И П Л .+ 1 чол.
випл.)=32973,72
*
6
міс.8дн.=6,25
грн. = 32974,00 випл.)=6394,99 грн. =
грн.**
6395,00 грн.**
180,82
грн* 132 180,82 грн* 12 випл. (1
міс=12
випл. (11 чол.*12 чол.* 12
випл.)=2169,84 грн. =
міс=132
випл.)=23868,24
2169,00 грн.
грн. = 23868,00
грн.

грн.*240,25
211,37 грн.* 12 випл. (1 211,37 грн.*42випл. (3 211,37
чол.* 12
міс.=12 чол.*6
міс.=18 випл.
=
50784,00
випл.)=2536,44 грн. = В И П Л .+ 4 чол.*6міс.=24 грн.**
віпл.=42
2537,00 грн.**
випл.)=8877,54 грн. =
8878,00 грн.**
180,82 грн* 144 випл.
= 26037,00 грн.

Громадяни
похилого віку:
Працездатні
(10%)

2730

180,82 грн*264 випл.
(22 чол.*12 міс=264
випл.)=47736,48 грн.
* 47737,00 грн.

180,82 грн* 120 випл.
(10 чол.*12 міс=120
випл.)=21698,40 грн.
= 21698,00 грн.

180,82 грн*64,35 випл. 180,82
грн* 124,88 180,82
грн*573,23
(5
чол.*12
міс=60 випл. (10 чол.*12 випл. =
103653,00
випл.+ 1 чол.*4 міс. 11 міс=120випл.+1
грн.
дн.=4,35
чол.*4 міс. Та 29
випл.=
випл.)=11635,77 грн. = днів=4,88
11637,00 грн.
124,88
випл.)=22580,80 грн.
= 22581,00 грн.

Громадяни
похилого віку:
Непрацездатні
(10%)

2730

140,92 грн.* 120 випл.
(10 чол.*12 міс=120
випл.)=16910,40 грн.
=16910,00 грн.

140,92
грн.* 16,57випл.
(1чол.*12
міс=12
випл. та 1 чол.*4
міс. 16
дн)=2335,04
грн. =2336,00 грн.

140,92 грн.*25,21 випл.
(2чол.* 12 міс=24 випл.
та 1 чол.*1 міс..4
дн.=1,21 випл)=3552,59
грн. =3553,00 грн.

III

2730

126,57
грн.*12
випл.( 1чол.* 12міс.=12
випл.)=1518,84 грн. =
1519,00 грн.**

126,57 грн.* 12 випл=
1519,00 грн.**

Інваліди
III
групи
пенсіонери (7%)

2730

98,64
грн.
.*12
випл.(1чол.*12міс.=12
випл.)=1183,68 грн. =
1183,00 грн.**

98,64 грн. .*12 випл =
1183,00 грн.**

Всього по

2730

163 248,00

42769,00

27491,00

66462,00

299 970,00

2240

1752,00
165 000,00

200
42969,00

151,00
27642,00

318,00
66780,00

2421,00
302 391,00

Інваліди
групи
працездатні
(7%)

ВСЬОГО

Головний бухгалтер

140,92
грн.* 156
випл.
(13чол. * 12міс .=156
випл.)=21983,52 грн.
=21984,00 грн.

Т. ПАРФЄЄВЕЦЬ

140,92
грн.*317,78
випл. =44783,00 грн.

