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Про затвердження в новій редакції 
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, рішення 
Вараської міської ради від 28.02.2018р. №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018 
рік, рішень Вараської міської ради від 30.03.2018р. №1045, від 18.05.2018р. 
№1076, від 17.07.2018р. №1120, від 19.09.2018р. №1161, від 31.10.2018р. 
№1276, від 05.12.2018р. №1301“Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 
2018 рік”, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 
№ 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів”

НАКАЗУ ЄМ О:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм управління 
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської 
міської ради на 2018 рік за КПКВКМБ:

-  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”;

-  0813030 “Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян”;

-  0813100 “ Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю в установах соціального обслуговування ” ;

-  0813240 “ Інші заклади та заходи ”.

mailto:finup@ukr.net


2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника 
бюджетних коштів -  управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління праці та 
соціального захисту населення

Начальник фінансового управління

В. Тацюк



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Н аказ М іністерства фінансів України
26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю джету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

шл.мзіЯ  № Ж  б?

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

_________0800000_________ _______________ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради_______________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

_________0810000_________ _______________ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради_______________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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___________________________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 730.000 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 11 730,000 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 07.12.2017 року № 2246-УІІІ "Про Державний бюджет України на 2018 рік".
Закон України від 22.10.1993 р. № 3551 -XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Закон України від 18.11.2004 р.№ 2195 -IV " Про соціальний захист дітей війни".
Закон України від 24.03.1997 р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
Закон України від 2 0 .12.91р. 3201- XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Закон України від 28.02.1991р. №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Закон України від 26.04.2001р. №2402-111 "Про охорону дитинства" зі змінами і доповненнями.
Закон України від 17.04.1991 року №962-ХІ1 "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".
Закон України від 16.12.1993р. №3721-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".
Закон України від 25.03.92р. №2229-Х1І "Про службу безпеки України".
Закон України від 17.12.93р. №3745-ХІІ "Про пожежну охорону".
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадянам з урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім'ї".
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ".
Постанова Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002р. "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету".
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, 
субсидій та компенсацій".
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018рік" від 28.02.2018р. №1032.
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018рік" від 05.12.2018р. №1301.
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг



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

1 0813011 1030 Підпрограма 1: Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2 0813012 1060 Підпрограма 2: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
________________________________________________________________________________________ м___________ ________________________ (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми 2 Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813011 1030
Підпрограма 1: Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства 7092,383 7092,383

Завдання 1: Забезпечення надання п ільг на оплату  ж итлово-ком унальних 
послуг окрем им  категоріям  гром адян , визначеним  п ідпрограм ою 7092,383 7092,383

2 0813012 1060
П ідп рограм а 2: Н адання субсидій  населенню  для відш кодування витрат на 
оп лату  ж итлово-ком унальних послуг

4637,617 4637,617

Завдання 1 .Забезпечення надання субси дій  населенню  для відш кодування 
витрат на оплату ж итлово-ком унальн их послуг

4637,617 4637,617

Усього 11730,000 0,000 11730,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної 
цільової програми та

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова

Підпрограма 1
Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№  з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 0813011 П ід п рограм а  1: Н адання п ільг на оп лату  ж итлово-ком унальн их  послуг окрем и м  категор іям  гром адян  в ідповідно  до закон одавства

Завдан н я  1: Заб езп еч ен н я  н адан ня п іл ьг  н а  оп лату  ж итлово-ком унальн их  п ослуг ок рем и м  категор іям  гром адян , визначеним  п ідпрограм ою
продукту

к іл ьк ість  отри м увач ів осіб
зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах .2585

еф екти вності

середн ій  розм ір  ви трат  на надання п ільг  на оп лату  ж итлово-ком унальн их  п ослуг
грн/місяць на одного пільговика

зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах 228,64

якості

п и том а вага в ідш кодован и х п ільгови х  послуг до  нарахованих %

розрахунково  
(7092 ,383ти с.грн ./7092 ,3  
83тис.грн .)*  100 100

2 0813012 П ід п рограм а  2: Н адання субсидій  н аселенн ю  для в ідш кодування витрат  на о п лату  ж и тлово-ком ун альн и х  послуг

Завдан ня  1: Заб езп еч ен н я  надання суб си д ій  населенню  для в ідш кодуван н я ви трат  на оп лату  ж и тлово-ком унальн их послуг
продукту

кільк ість  отри м увач ів  субсидій домогосподарств
зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах

1460

еф екти вності

сер ед н ьо м ісяч н и й  розм ір  суб си д ії на о п лату  ж и тлово-ком унальн их послуг
•

грн/ домогосподарство

розрахун ково  (463 / ,Ь 1 / 
ти с .грн ./1460  
дом огосп одарств)/12м іс.

264,70

якості

п и том а вага  в ідш кодован и х  субси д ій  до  н арахован их %

розрахунково  
(4 6 3 7 ,6 17тис.грн ./4637 ,6 
17тис.грн.)* 100

100



11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:
(тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування 

(за видами)
Усього

'  Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Наказ М іністерства фінансів України 

26.08  2014  № 836

2.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради,
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської 
міської ради_________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

( О . І Л .  Ч і { 6 Ь'

0800000
(КПКВК МБ) 

0810000
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 20(8 рік

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.

4.

0813030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 
загального фонду - 

та спеціального фонду -

(найменування бюджетної програми)

З 141,925 тис. фивень, утом у числі 
З 141,925 тис. гривень 

0.000________ тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 05.04.2001 року №2344-111 "Про автомобільний транспорт"
Закон України від 22.10.1993 р. № 3551 -XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Закон України від 28.02.1991р. № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Закон України від 24.03.1997 р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
Закон України від 20.12.91р. № 2011- XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Закон України від 26.04.2001р. №2402-111 "Про охорону дитинства" зі змінами і доповненнями.
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. №1032.
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік" від 30.03.2018р. №1045; від 17.07.2018р. №1120, від 05.12.2018 р. №1301 
Рішення Вараської міської ради "Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік" від 13.10.2017р. №>873.
Рішення Вараської міської ради від 30.03.2018р. № 1037 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2017 №873 "Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш 
на 2018 - 2020 рік"
Рішення Вараської міської ради від 05.12.2018р. № 1300 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2017 №873 "Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш 
на 2018 - 2020 рік"
Наказ управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 26.01.2016р. №8 "Про порядок здійснення компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним трансплртом загального користування" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного 
поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо



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

1 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: 
       (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми
2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813031 1030
Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства 105,000 105,000

Завдання 1: Забезпечення надання інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

105,000 105,000

2 0813032 1070
Підпрограма 2. Надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 417,985 417,985

Завдання 1. Забезпечення надання пільг з 
послуг зв'язку 417,985 417,985

3 0813033 1070
Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

2618,940 2618,940

Завдання 1: Проведення розрахунків з 
підприємствами автомобільного транспорту 
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

2618,940 2618,940

Усього 3141,925 3141,925



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

Програма соціальної допомоги в місті 
Вараш на 2018-2020 рік 0813030 3141,925 3141,925

Підпрограма 1: Надання інших пільг 
окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

0813031 105,000 105,000

Підпрограма 2: Надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
0813032 417,985 417,985

Підпрограма 3: Компенсаційні виплати 
на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 

громадян

0813033 2618,940 2618,940

Усього 3141,925 3141,925



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 ■ 6
1 0813031 П ідп рограм а 1: Н адання інш их п ільг  окрем и м  категоріям  гром адян  в ідп ов ідн о  до  закон одавства

Завдан ня  1: Заб езп еч ен н я  надання інш их п ередбачен их  закон одавством  п ільг окрем и м  категор іям  гром адян , визначеним  п ідпрограм ою

затрат

об ся г  видатків  на заб езп еч ен н я  сан аторн о-курортн и м  л ікуванн ям ти с.грн . кош торис на 2018  рік 35,00

обсяг видатків  на п ільгови й  п ро їзд  м іж м іськи м  тран спортом  один  раз 
на р ік  до  будь- якого  пункту У країн и  т а  в зворотн ьом у  напрям і 
особам тис.грн . кош торис на 2018  р ік 70,00

п родукту

к ільк ість  отри м увач ів  путівок на сан аторн о-курортн е л ікуванн я
осіб

зведен ня планів по м ереж і ш татах і 
контингентах 5

кільк ість осіб , які м аю ть право  на п ільгови й  п роїзд  м іж м іським  
тран сп ортом  один раз на р ік  до  будь- якого  пункту У країн и  та  в 
зворотн ьом у  напрям і особам осіб

зведен ня планів  по м ереж і ш татах і 
контингентах 140

еф ективності

середн я  вартість  сан аторн о-курортн ого  л ікування ф Н . розрахун ково  (35 ти с .грн ./5  осіб ) 7000,00

середн я  вартість  п ільгового  п роїзду  м іж м іськи м  тран сп ортом  один 
раз на р ік  до  будь- якого  пункту У країн и  т а  в зворотн ьом у  напрям і 
особам грн. розрахун ково  (70 ти с .грн ./140  осіб) 500,00

якості •

частк а  п ільговиків, які отри м ал и  сан аторн о-курортн е л ікування % розрахун ково  (5осіб /5  осіб )*  100 100
частк а  п ільговиків , які викори стали  п раво  на п ільговий п роїзд  
м іж м іським  тран сп ортом  оди н  раз на р ік  до будь- якого  пункту 
У країн и  та в зворотн ьом у  напрям і особам % розрахун ково  (140  о с іб /1 40 осіб)* 100 100

2 08 1 3 0 3 2 П ідп рограм а 2. Н адання п ільг  окрем и м  категоріям  гром адян  з оп лати  послуг зв 'язку
Завдан ня  1. Забезпечен ня н адан ня п ільг  з послуг зв ’язку

продукту

к ільк ість  отри м увач ів  п ільг на оп лату  послуг зв 'язку  (кори стуван ня 
телеф он ом )

осіб

П р о ф а м а  со ц іал ьн о ї доп ом оги  в м істі 
В араш  на 2 0 1 8 -2020  р ік  затвердж ена 
р іш енн ям  В ар асько ї м іськ о ї ради  від 
13.10.2017 року  № 873 646



еф екти вності

сер ед н ьо м ісяч н а  вартість  витрат на надання п ільг  з послуг зв 'язку 
(кори стуван н я  т ел еф о н о м ) на одну особу грн.

розрахун ково  (417 ,985  тис.грн ./646  
ос іб /12  м іс) 53,92

якості

п итом а в ага  п ільгови ків , як і отрим али  п ільгові п ослуги % розрахун ково  (646 осіб /646  осіб)* 100 100

3 0813033 П ід п рограм а  3: К ом п ен сац ій н і виплати  на п ільгови й  п р о їзд  автом об ільн и м  тран сп ортом  окрем и м  категоріям  гром адян

Завдан ня 1: П ровед ен н я  розрахун ків  з п ідп ри єм ствам и  автом об ільн ого  тран сп орту  за  п ільгови й  проїзд  окрем их категорій  гром адян

продукту

к ільк ість  п ідп ри єм ств-отри м увач ів  к ом п ен сац ії за  п ільгови й  проїзд  
окрем и х  категор ій  гром адян

од.

Д огов ір  про в ідш кодування кош тів за 
безкош товн и й  проїзд  окрем и х  категор ій  
гром адян  автом обільним  транспортом  
загал ьн ого  користування, які м аю ть на це 
право  від  02 .01 .18р . № 1, в ід  0 2 .0 1 .18р.№ 2

2

к ільк ість  осіб , які м аю ть  право  на п ільговий  проїзд
о с іб

зведен ня планів по мереж і ш татах і 
контингентах 13200

еф екти вності
сер ед н ьо м ісяч н и й  р озм ір  ком п енсац ії за п ільгови й  п ро їзд  
автом об ільн и м  тран сп ортом  на одну особу фН.

р озрахун ково  (2618940  грн ./13200  осіб /12 
м іс.) 16,53

якості

питом а вага  в ідш код ован и х  ком пенсац ій  до  н арахован их %
розрахун ково  (2618 ,940  
г р н ./2 6 18 ,940тис.грн)*  100 100



11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:
____ |__________________________________ _______________________________ _________________________________ _____________ ,_______________  (тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1
. Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування 

(за видами) 'Л
Усього

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення Т.Б.Сич

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ М іністерства фінансів України

26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і.

2.

3.

0800000
(КПКВК МБ) 

0810000
(КПКВК МБ) 

0813100

(КПКВК МБ) (КФКВК)

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської 
міської ради
(найменування м ісцевого ф інансового органу)

(0 .(Л . Ао/<£ № № ( <р ‘Г
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

______________ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради______________
(найменування головного розпорядника)

______ ._______ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради______________
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 173,558 тис. гривень, у тому числі загального Фонду - 10497.623 тис.гривень та спеціального Фонду - 675.935 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Закон України від 07.12.2017 року №  2246-УІІ1 "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про основи соціального захисту бездомнихосіб і безпритульних дітей", Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" Закон України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні", Закон України "Про реабілітації інвалідів в Україні".
Постанова КМ У від 14.01.2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку".
Постанова КМ У від 29 .12. 2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
Постанова КМ У від ЗО серпня 2002 р №  1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери".
Постанова Кабінету М іністрів України №  1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів"; Постанова Кабінету М іністрів України №  757 від 23.05.2007 "Про 
затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда".
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. №  1032.

Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." від 18.05.2018р. №  1076: від 17.07.2018р. № 1120, від 19.09.2018р. №  1161, від ЗІ ,10.2018р. №  1276, від 05.12.2018р. № 1301. 
Наказ М ін.праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 
населення".
Наказ М ін.фін.Укр ,М ін.праці та соц політики Укр. від 27.09.2010р. N 1097/290 "Прозатвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. N 2456-УІ.
Наказ М іністерства праці та соціальної політики України М іністерства охорони здоров'я України №  308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та 

установ соціального захисту населення "; Наказ М іністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 "Про затвердження Державного стандарту денного догляду"; Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 23.08.2013 № 527 "Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Дердавного стандарту денного догляду"; Наказ 
М іністерства соціальної політики України від 15.08.2013 № 505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів".
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кузнецовськ затверджено рішенням Кузнецовської міської ради від 29 липня 2010 р. № 152 
Положення про комунальний заклад "Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" імені 3.А.М атвієнко від 09 червня 2017 року № 820

6. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення



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

1 0813104 1020
Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2 0813105 1010 Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
_______________________________________________________ ____________ (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми 2 Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813104 1020

Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

3573,270 60,200 3633,470

Завдан ня  1: Забезпечен ня  соц іальн им и  послугам и  за 
м ісцем  п рож и ван н я гром адян , не здатни х  до 
сам ооб слуговуван н я  у зв 'язку  з похилим  віком , 
х воробою , інвалідн істю , а також  гром адян , які 
п еребуваю ть  у складних ж и ттєви х  обстави нах

3573,270 60,200 3633,470

2 0813105 1010
П ід п рограм а  2: Н адання реаб іл ітац ій ни х  послуг 
о собам  з ін валідн істю  та  д ітям  з інвалідн істю 6924,353 615,735 7540,088

Завдан ня 1: Забезпечен ня д іяльн ості ц ентрів  
п роф есій н о ї реаб іл ітац ії інвалід ів  та  центрів  
со ц іал ьн о ї реаб іл ітац ії д ітей-ін вал ід ів  сф ери  орган ів  
праці та  соц іал ьн ого  захисту  н аселення

6924,353 615,735 7540,088

Усього 10497,623 675,935 11173,558

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програмаї

Підпрограма 1
Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру Джерело інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6

і 0813104
П ідп рограм а 1: Забезпечен ня соц іальним и  послугам и  за  м ісцем  прож ивання гром адян , які не здатні до сам ообслуговування у  зв 'язку з 
похилим  віком , хворобою , інвалідн істю

Завдання 1: Забезпечен ня соц іальним и  послугам и за м ісцем  прож ивання гром адян , не здатни х  до сам ообслуговування у зв 'язку з похилим 
віком , хворобою , інвалідн істю , а також  гром адян , які перебуваю ть у складних ж иттєвих обстави нах

затрат

кількість установ

од. Положення про територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Кузнецовськ

1

кількість відділень

од. Штатний розпис на 2018 рік, Положення про 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
міста Кузнецовськ

4

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання од. Штатний розпис на 2018 рік -

кількість штатних одиниць персоналу од. Штатний розпис на 2018 рік 51,25

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги од. Штатний розпис на 2018 рік 41.75

п р о д у к т у

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)

осіб
Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
тер.центрами соц обслуг(надання соц.послуг)

2045

у тому числі з V групою рухової активності осіб відповідно до медичних списків 7

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних 
послуг)

осіб Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
тер центрами соц.обслуг(надання 
соц.послуг),зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах

2045

е ф е к т и в н о с т і
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, 
які надають соціальні послуги

осіб

розрахунково (2045 осіб/41,75 шт.од.)
49

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи 
територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

грн.

розрахунково (3573270 грн./2045 осіб)
1747

якості

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, 
які потребують соціальних послуг % розрахунково (2045/2045)* 100 100



2 0813105 П ід п р о гр ам а  2: Н адання реабіл ітац ій ни х п ослуг особам  з інвалідн істю  т а  д ітям  з інвалідн істю
Завдан ня  1: Забезпечення д іяльн ості ц ентрів  п роф есій н о ї реаб іл ітац ії осіб  з ін валідн істю  т а  центрів  соц іальн ої реаб іл ітац ії д ітей  з 
ін вал ідн ісю  сф ери  орган ів  праці т а  соц іальн ого  захисту населення
затрат
кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

од.

Положення про комунальний заклад 
"Вараський міський центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів" імені 
З.А.Матвієнко від 09 червня 2017 року №820

1

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис на 2018 рік 67,75
продукту

кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні 
послуги осіб

План по мережі, штатах і контингентах 
установ, що фінансуються з місцевого 
бюджету на 2018 рік, орієнтовний план 
набору дітей з інвалідністю (програма 
стаціонарного перебування) у 2018 році 63

ефективності
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідність та дитини з інвалідністю 
на рік тис.грн. розрахунково (7540,088 тис.грн./63 особи) 119,684

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні 
заклади осіб

індивідуальні плани реабілітації дітей з 
інвалідністю 3

якості
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами ( з 
числа зарахованих у Центрі)

%
розрахунково (63/63 )*100 100

частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні 
заклади, від загальної їх чисельності

%
розрахунково (3 /63)* 100 5



11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:
(тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування 
(за видами) .

Усього
' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення 

ПОГОДЖЕНО:

Т.Б.Сич

Начальник фінансового управління



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Наказ М іністерства ф інансів України 

26 08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ /  розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської 
міської ради__________________________________________
(найменування м ісцевого ф інансового органу)

ю.(А. іМ і£  №
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0800000 ______________ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради______________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0810000 ______________ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради______________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813240 1090 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 250,071 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 2 250,071 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України.
Бюджетний кодекс України. ,
Закон України " Про міцсве самоврядування в Україні".
Закон України "Про соціальні послуги".
Закон України від 28.02.1991р. №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Закон України від 22.10.1993 р. № 3551 -XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
Постанова КМУ від 31.01.2007р. №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася 
поховати померлого"
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. № 1032, від 05.12.2018р. №1301.
Рішення Вараської міської ради "Про затвердження міської програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей- мешканців м.Вараш на 
2018-2020 роки від 13.10.2017р. № 872.
Рішення Вараської міської ради "Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік від 13.10.2017р. №  873.
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2017 №873 "Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік від 
05.12.2017р. № 1300.
Мета бюджетної програми

Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, 
нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених інвалідів та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених 
верств населення, підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, які є мешканцями міста Вараш, та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.



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

1 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
____ ____________________________________________________________________________________________________ __________ ____________ (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми 2 Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813242 1090 Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

2250,071 2250,071

Завдання 1: Забезпечення соціально незахищених ветеранів війни, 
учасників визвольної боротьби та потерпілих від наслідків аварії на 
ЧАЕС грошовою допомогою; забезпечення надання одноразової 
матеріальної допомоги одиноким та малозабезпеченим 
непрацездатним інвалідам, мешканцям міста, які потребують 
дороговартісного лікування; надання допомоги на поховання

2100,071 2100,071

Завдання 2; Надання матеріальної одноразової допомоги учасникам 
АТО; надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї 
військовослужбовця чи добровольця який загинув під час 
виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення 
антитерористичної операції у період мобілізації.

150,000 150,000

Усього 2250,071 2250,071

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
Фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма соціальної допомоги в місті 
Вараш на 2018-2020 роки

0813242 2100,071 2100,071

Міська програма соціального захисту та 
підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей- мешканців 
м.Вараш на 2018-2020 роки

0813242 150,000 150,000

Усього 2250,071 2250,071



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника
1 2 3 4 5 6
1 0813242 Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 1: Забезпечення виплати матеріальної допомоги малозабезпечених ветеранів війни, учасників визвольної 
боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, забезпечення надання допомоги на поховання у зв'язку із 
смертю родичів, покращення матеріального стану громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку із 
низьким рівнем доходів, тривалим лікуванням

затрат

Витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни, 
учасникам визвольної боротьби та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

ти с.грн .
Програма соціальної допомоги в
місті Вараш на 2018-2020 роки 91 9 ,0 0 0

витрати на надання допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, покращання 
матеріального стану громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах у 
зв'язку із низьким рівнем доходів, тривалим лікуванням тис.грн.

Програма соціальної допомоги в 
місті Вараш на 2018-2020 роки 1181,071

продукту
кількість осіб, яким призначено матеріальну допомогу, малозабезпечених ветеранів 
війни, учасників визвольної боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС осіб

Програма соціальної допомоги в 
місті Вараш на 2018-2020 роки 1131

кількість осіб яким призначено допомогу на поховання у зв'язку із смертю родичів, 
покращання матеріального стану громадян, які опинилися у складних життєвих 
обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів, тривалим лікуванням осіб

Програма соціальної допомоги в 
місті Вараш на 2018-2020 роки 476

ефективності •

середній розмір допомоги малозабезпечених ветеранів війни, учасників визвольної 
боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС грн.

розрахунково (919,000 тис.грн./І131 
ос.) 812,56

середній розмір допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, покращання 
матеріального стану громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах у 
зв'язку із низьким рівнем доходів, тривалим лікуванням грн.

розрахунково (1181,071 тис.грн./476 
ос.) 2481,24

якості
питома вага відшкодованої матеріальної допомоги малозабезпеченим ветеранам 
війни, учасникам визвольної боротьби та учасникам ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС до нарахованої матеріальної допомоги %

розрахунково (919,00 тис.грн./ 
919,00 тис. грн.)*100 100

питома вага відшкодованої матеріальної допомоги на поховання у зв'язку із смертю 
родичів, покращання матеріального стану громадян, які опинилися у складних 
життєвих обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів, тривалим лікуванням до 
нарахованої матеріальної допомоги %

розрахунково (1181,071 тис.грн./ 
1181,071 тис. грн.)* 100 100



Завдання 2: Забезпечити  виплату одн оразово ї м атер іальн о ї доп ом оги  учасникам  А ТО , особам  та добровольц ям , щ о безпосередньо  
прийм аю ть участь  в А ТО , виплату одн оразово ї грош ово ї доп ом оги  член ам  сім 'ї в ійськовослуж бовця, який  загин ув п ід  час 
виконання ним обов 'язків  в ій ськової служ би  у зон і проведення ан титерори стично ї оп ерац ії

затрат
витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, особам та 
добровольцям, що безпосередньо приймають участь в АТО, виплату одноразової 
грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця, який загинув під час 
виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення антитерористичної 
операції тис.грн.

Міська програма соціального захисту 
та підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів 
їх сімей- мешканців м.Вараш на 2018- 

2020 роки 150,000
продукту
кількість осіб, яким призначено одноразову допомогу учасникам АТО, особам та 
добровольцям, що безпосередньо приймають участь в АТО, виплату одноразової 
грошової допомоги член ам  сім'ї військовослужбовця, який загинув під час 

виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення антитерористичної 
операції осіб

Міська програма соціального захисту 
та підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів 
їх сімей- мешканців м.Вараш на 2018 

2020 роки 30
ефективності

середній розмір допомоги грн.
розрахунково (150,000 тис.грн./ 30 

ос.) 5000,00
якості
питома вага відшкодованих допомог учасникам АТО, особам та добровольцям, що 
безпосередньо приймають участь в АТО, виплати одноразової грошової допомоги 
членам сім'ї військовослужбовця, який загинув під час виконання ним обов'язків 
військової служби у зоні проведення антитерористичної операції до нарахованих 
допомог %

розрахунково (150,0 тис.грн / 150,0 
тис. грн.)* 100 100



11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:
(тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації, 

інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування 
(за видами)

Усього
' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення Т.Б.Сич

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління


