
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів У країни 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Управління праці та  соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету) ,  „
ВіД і і т  ж  № №

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)

Надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю 1 групи, а  також за особою, яка досягла 80-річного віку

(найменування бю джетної програми)
(Код) (КФ КВК) V  V  і

4. О бсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань -3000,00 гривень, у тому числі загального фонду -3000,00 гривень та  спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.
Підстави для виконання бю джетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бю джет України на 2019 рік» від от 23.11.2018 
№ 2629-VIII, Наказ М інФУ від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та  виконання місцевих бюджетів» зі 
зм інами т а  доповненнями, Ріш ення К остянтинівської районної ради від 21.12.2018 року №  УІІ/27-528 «Про районний бюджет на 2019 рік», Постанова Кабінету 
М іністрів України від 26 липня 1996 року №  832 „П ро підвищення розмірів держ авної допомоги окремим категоріям громадян» зі змінами та  доповненнями, 
Постанова КМ У від від 2 квітня 2005 р. №  261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та  особам з інвалідністю і держ авної соціальної допомоги на догляд» зі змінами т а  доповненнями.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

.0800000

(Код)

.0810000

(Код)

.0813085



,-з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка  доглядає за  особою  з інвалідністю 1 групи, а  також за  особою, 
яка досягла 80-річного віку у  2019р.

М ета бю джетної програми: Забезпечення надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацю ю чій працездатній особі, яка доглядає за  особою з інвалідністю 
1 групи, а  також за  особою , яка досягла 80-річного віку у  2019р.

8. Завдання бю дж етної програми:

N  з/п Завдання

1
Забезпечення надання щ омісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за  особою з інвалідністю 1 групи, а  також за  особою, 
яка досягла 80-річного віку

9. Напрями використання бю джетних коштів: 
(грн)

N  з/п
Напрями використання бю джетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1

Забезпечення надання щ омісячної 

компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за  особою  з 

інвалідністю 1 групи, а також  за 

особою, яка досягла 80-річного 

віку

Інші виплати населенню 2 978,00 0,00 2 978,00

Оплата послуг (пош товий збір) 22,00 0,00 22,00
Усього 3 000,00 0,00 3 000,00

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

гривень



Найменування м ісцевої/ 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бю джетної програми:

гривень

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

щомісячні компенсаційні виплати 

непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за  особою з 

інвалідністю 1 групи, а  також  за  

особою, яка досягла 80-річного 

віку

грн. кошторис 2 978,00 0 2 978,00

поштовий збір грн. кошторис 22,00 0 22,00
Усього грн. X 3 000,00 0,00 3 000,00

2 продукту

кількість одержувачів допомоги на 
догляд працездатній особі, яка 
доглядає за  особою з інвалідністю  
1 групи

осіб П З А С О П Д  соц.. 7 0 7

3 ефективності

середньомісячний розмір допомоги 
на догляд працездатній особі, яка 
доглядає за  особою з інвалідністю  
1 групи

грн.
розрахунково згідно 
П останови КМ У від 
2 6 .07 .1996р.№ 832

35,45 0 35,45

4 якості
сл-'“ “ "О/.

V.-' X  і--------------

Керівник установи головного розпорядника 
бю джетних коштів

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Д ата погодження 2 ЛЮТ 7019

Балаш ова Г.І.
(ініціали та  прізвище) 

Д удкіна Л.Л.
(ініціали та  прізвище)

І


