
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації
коштіз місцевого бюджету) .
від Л . С £ \  U P  № І О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

.0813087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1 000 753,00 гривень, у тому числі загального фонду -1 000 753,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від от 23.11.2018
№2629-VIII, Наказ МінФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами та доповненнями,Постанова КМУ від 13.03.2019 №250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям", Рішення Костянтинівської 
районної ради від 17.05.2019 p.№VII/29-571 "Про внесення змін до рішення Костянтинівської районної ради 21.12.2018 року № VII/27-528 «Про районний 
бюджет на 2019 рік»

.0800000

(Код)

.0810000

(Код)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальної підтримки багатодітним сім'ям

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/и
Напрями використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Надання соціальної підтримки 

багатодітним сім'ям 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Оплата послуг (поштовий збір) 753,00 0 753,00
Усього 1 000 753,00 0,00 1 000 753,00

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

гривень
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4



- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

допомога на дітей, які виховуються 
у багатодітних сім'ях грн. кошторис 1 000 000,00 0 1 000 000,00

поштовий збір грн. кошторис 753,00 0 753,00
Усього грн. X 1 000 753,00 0,00 1 000 753,00

2 продукту

кількість багатодітних сімей один ПЗ АСОПД соц.. 57 0 57

кількість дітей, які виховуються у 
багатодітних сім'ях осіб ПЗ АСОПД соц.. 73 0 73

3 ефективності

середньомісячний розмір допомоги 
па дитину, яка виховуються у 
багатодітній сім'ї

грн.
Постанова КМУ від 
13.03.2019р. №250

1 700,00 0 1 700,00

4 якості 1
- ............... ........................

Бапашова Г.І. 
(ініціали та прізвище)

Дудкіна Л.Л. 
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження


