
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 прані та соціального захисту населення (найменування
головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації_______________
коштів місцевого бюджету) п
від ? Е, ГШ  7 ^ 0 . № ЗО

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)

_________ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення_____________________________
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 439 265,00гривень, у тому числі загального фонду -439 265,00 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, рішення Костянтинівської районної ради від 22.02.2019 р.№ V I 1/28-548 «Про внесення змін до рішення районої ради від 21.12.2018р. № V I 1/27- 
528 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2019 рік»»

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

№ з/п Ціль державної політики

1.
Забезпечення передбачених РКП "Турбота" виплат громадянам району, забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу для соціального обслуговування 
населення району

.0800000

(Код)

.0810000

(Код)

.0813242



.лета бюджетної програми : Забезпечення передбачених РКП "Турбота” виплат громадянам району, забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу для 
соціального обслуговування населення району 

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1
Надання передбачених РКП "Турбота" виплат громадянам району, забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу для соціального обслуговування 
населення району

Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Забезпечення передбачених РКП 
«Турбота» виплат почесним 
громадянам району

37 926,00 0,00 37 926,00

2
Забезпечення передбачених РКП 
«Турбота» виплат 100-річним 
громадянам району

500,00 0,00 500,00

3
Забезпечення виплат компенсацій 
за надані послуги зв’язку інвалідам 
зору 1-2 групи

980,00 0,00 980,00

4
Надання допомоги громадянам, 
постраждалим від наслідків на 
ЧАЕС, зворих на онкологію

5 000,00 0,00 5 000,00

5 Надання допомоги учасникам АТО 35 000,00 0,00 35 000,00

6
Грошова допомога учасникам 
бойових дій на території інших 
держав

49 765,00 0,00 49 765,00

7 Забезпечення роботи Мобільного 
офісу 310 094,00 0 310 094,00

Усього 439 265,00 0,00 439 265,00



. місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Vі рн)

гривень
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

виплати почесним громадянам 
району (т.ч.поштові витрати 113,00 
грн.)

грн. кошторис 37 926,00 0 37 926,00

2 продукту
кількість одержувачів допомоги на 
перше півріччя

осіб звіти
21 0 21

3 ефективності
середній розмір допомоги на одну 
особу грн. розрахунки 300,00 X 300,00

4 якості
співвідношення отримувачів які 
звернулися до які отримали 
допомогу

% звіти 100 X 100

1.1 затрат
виплата 100-річним громадянам 
району грн. кошторис 500,00 0 500,00

2.1 продукту
кількість одержувачів допомоги осіб звіти 1 0 1

3.1 ефективності
середній розмір допомоги на одну 
особу грн. розрахунки 500,00 X 500,00



-мгіошення отримувачів які 
звернулися до які отримали 
допомогу

% звіти 100 X 100

1.2 затрат
компенсаційні виплати за надані 
послуги зв’язку інвалідам зору 1-2 
групи

грн. кошторис 980,00 0 980,00

2.2 продукту
кількість одержувачів допомоги осіб звіти 2 0 2

3.2 ефективності
середній розмір допомоги на одну 
особу грн. розрахунки 40,83 X 40,83

4.2 якості
співвідношення отримувачів які 
звернулися до які отримали 
допомогу

% звіти 100 X 100

1.3 затрат
допомога громадянам, 
постраждалим від наслідків на 
ЧДЕС, зворих на онкологію

грн. кошторис 5 000,00 0 5 000,00

2.3 продукту
кількість одержувачів допомоги осіб звіти 3 0 3

3.3 ефективності
середній розмір допомоги на одну 
особу

осіб звіти
2 000,00

X
2 000,00

4.3 якості
співвідношення отримувачів які 
звернулися до які отримали 
допомогу

% звіти 100 X 100

1.4 затрат
допомога учасникам АТО грн. кошторис 35 000,00 0 35 000,00

2.4 продукту
кількість одержувачів допомоги осіб звіти 35 0 35

3.4 ефективності
середній розмір допомоги на одну 
особу

осіб звіти
1 000,00 X X

4.4 якосгі



.іія отримувачів які 
,__,лися до які отримали % звіти 100 X 100

1.5 затрат
грошова допомога учасникам 
бойових дій на території інших 
держав (в.ч.поштові витрати 765,00 
грн.)

грн. кошторис 49 765,00 0 49 765,00

•
2.5 продукту

кількість одержувачів допомоги осіб особові справи 49 0 49

3.5 ефективності
середній розмір допомоги на одну осіб звіти 1 000,00 0 1 000,00

4.5 якості
співвідношення отримувачів які % звіти 100 0 100

1.6 затрат

робота Мобільного офісу грн. кошторис
310 094,00 0 310 094,00

2.6 продукту
кількість автомобілів одиниць звіти 1 0 1

3.6 ефективності
середній розмір затрат на 1 грн. розрахунки 900,00 X 900,00

4.6 якості
відсоток % розрахунки 100 X 100

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Дудкіна Л.Л.
(ініціали та прізвище)


