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НАКАЗ
м. Запоріжжя

асі/' .с ’/ . 2 0 1 9

№

9 /6

Про затвердження 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 22 грудня 2018 №2
«Про районний бюджет на 2019 рік»
НАКАЗУЄМО:
Затвердити

паспорта

бюджетних

Програм

на

2019

рік,

а

саме:
за ТГІКВКМБ 0813010
«Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами»;
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 0813040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям»;
за ТПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість»;
за ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення»;
V за ТПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
О за ТПКВКМБ 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»; ІкО
за ТПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастр о ф и )» ;^
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 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю»; 0 0 '
•О.
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 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,
підтримка малих групових будинків».
Начальник управління соціального
захисту населення Запорізької
державної адміністрації

Начальник управління
фінансів Запорізької районної районної
державної адміністрації
Запорізької області

А. БОРИСЕНКО

Ш/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_______ Управління соціального захист}' населення Запорізької РДА
(найменування-головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
_________________ Управління фінансів Запорізької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

а10.0/-Асу

N

9К

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3

.

0800000

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

(КТ11КВК МЬ)

(найменування головного розпорядника)

0810000

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

(КТПКВК МЬ)

(найменування відповідальної о виконавця)

0813192

(КТПКВК

4.

5.

мы

ЮлО

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осю з інвалідністю.
.
діяльність яких мас соціальну спрямованість

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 72000.00_ гривень, у тому числі загального фонду -72000.00 гривень та
спеціального фонду - _____ -_______ гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Запорізької районної ради
від 25.04.2002р. №7 "Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації", Рішення сесії Запорізької районної
ради .\л7 від 22.12.2018р. "Про Програму фінансової підтримки районної організації ветеранів України на 2019-2023 роки", рішення сесії
Запорізької районної ради від від 22.12.20! 8 № 2 «Про районний бюджет на 2019 рік».
Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів,
інтеграції інвалідів у суспільство

7.

Завдання бюджетної програми:

Завдання
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським
організаціям

N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п
1

Напрями
використання
бюджетних коштів
2
Реалізація соціального
Ту Tel СОЦІсЛЬНОі о
забезпечення
ветеранів шляхом
надання фінансової
підтримки таким
громадським
організаціям

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

3

4

5

6

72000

0

0

72000

72000

0

0

72000

ЗИХИС

1

Усього

9

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування
місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

1

2

Надання фінансової
підтримки
громадським
організаціям
ветеранів і осіб з
інвалідністю,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість
Усього

10.

Спеціальний фонд

Усього

4

72000

0

72000

72000

0

72000

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

За: альний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

Л

4

5

6

7

І Іадання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких мас соціальну спрямованість

J

затрат

гри

Рішення Районної
ради № 2 від
22.12.2018 «Про

72000,00

0.00

72000.00

1

0

і

рІІИО ІіНИИ ОЮДЖСГ hid

2019 рік»
кількість і ромадських
організацій ветеранів

од.

дані УСЗН

і

Кількість членів
громадських
організацій ветеранів
та інвалідів

1

сіб

дані УСЗН

! 4 126

0

14126,00

од.

Розрахунок

14

0

14

середні витрати на
проведення одного
заходу громадськими
організаціями
ветеранів

грн.

Розрахунок

5 і 42.86

0

5142.86

якості
темп зростання
кількості заходів,
спрямованих на
забезпечення
ефективного
розв'язання
і
ісоціальних проблем
ветеранів, порівняно з
попереднім
роком
і

0/
/0

Розрахунок

100

0

100

продукту
кількість заходів,
проведених
громадськими
організаціями
ветеранів

->

.

4

ефективності

...

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних КОШ ТІВ
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ПОГОДЖЕНО:
керівник фінансового орган'
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11Н
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