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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, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 05.09.2018р. 
№162, рішень Вараської міської ради від 31.07.2018р. №1124, від 19.09.2018р. 
№1161, від 21.12.2018р. №1370 “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”

НАКАЗУЄМО:

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

-  0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»;

-  0813040 « Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги 
дітям»;

-  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»;
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0813220 “ Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства”.

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



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  

Наказ М іністерства ф інансів України
26 . 08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

* 3 .  I t . f l O t f  я .

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)

0813220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ______ 2 748,193______ тис. гривень, у тому числі
загального фонду - ________ 0,000________тис. гривень

та спеціального фонду - ______ 2 748,193______ тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України;

Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Постанова КМУ від 19.10.2016 №719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх 
сімей";
Постанова КМУ від 18.04.2018 №280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"; 
Постанова КМУ від 28.03.2018 №214 "Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей";

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 16.07.2018 №470 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету на 2018 рік";

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 16.07.2018 №472 "Про затвердження розподілу субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю 1 - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах,визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на 2018 рік";

Рішення Рівненської обласної ради від 07.09.2018 №1099 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік";
Наказ Міністерства соціальної політики України 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Рішення Вараської міської ради від 31.07.2018р. №1124 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." ;
Рішення Вараської міської ради від 19.09.2018р. №1161 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р.".
Рішення Вараської міської ради від 2 1.12.2018р. №1370 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р.".
Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства



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

1 813221 1060

Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
та які потребують поліпшення житлових умов

2 0813222 1060

Підпрограма 2: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11- 
14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3 0813223 1060

Підпрограма 3: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
______ _______________________________________________________  _________________________________________ і____________ ' __________  • (тис.грн)

№ з/п к п к в к КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми 
2

Загальний
Фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813221 1060

Підпрограма 1: Грошова компенсація за 
належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» для осіб з 
інвалідністю 1-І І групи, яка настала ■ 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, визначених пунктами 11-14 
частини другої статті 7 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

0,000 965,948 965,948



Завдання 1: Забезпечення виплати 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, визначених пунктами 
одинадцятим - чотирнадцятим частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

0,000 965,948 965,948

2 0813222 1060

Підпрограма 2: Грошова компенсація за 
належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

0,000 1006,864 1006,864



Завдання 1. Забезпечення виплати 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій, 
відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

0,000 1006,864 1006,864

3 0813223 1060

Підпрограма 3: Грошова компенсація за 
належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І 
II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

0,000 775,381 775,381



Завдання 1. Забезпечення виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа 
учасників бойових дій на території інших 
держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального’ 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

0,000 775,381 775,381

Усього 0,000 2748,193 2748,193

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

1 0813221

Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов
Завдання 1: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - 
чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов
затрат

кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових 
умов од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 1

продукту

*

кількість придбаних квартир (будинків)

•

од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 1

загальна площа придбаного житла кв.м

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 86,17

ефективності

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)
тис. грн. розрахунково 

(965,948тис.грн./1 од.) 965,948

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла грн.

розрахунково
(965,948тис.грн./86,17
кв.м.) 11209,79

якості

«



частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують 
поліпшення житлових умов % розрахунково (1 /1 *100) 100

2 0813222

Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов
Завдання 1. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов
затрат

кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 1

продукту

кількість придбаних квартир (будинків) од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 1

•

загальна площа придбаного житла

•

кв.м

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 89,82

ефективності

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)
тис. грн.

розрахунково 
(1006,864тис.грн./1 од.) 1006,864

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла грн.

розрахунково
(1006,864тис.грн./89,82
кв.м.) 11209,80

ЯКОСТІ

частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов % розрахунково (1 /1 *100) 100



3 0813223

Підпрограма 2: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Завдвння 1:3абезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових 
дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
затрат

кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових 
умов

'"Л

од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 2

продукту

кількість придбаних квартир (будинків) од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 2

загальна площа придбаного житла кв.м

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 69,17

ефективності

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)
тис. грн. розрахунково 

(775,381 тис.грн./2 од.) 387,6905

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла грн.

розрахунково
(775,3 8 1тис.грн./69,17
кв.м.) 11209,79

якості
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують 
поліпшення житлових умов % розрахунково (2 /2 *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

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління

Р.В.Турук

В.В.Тацюк

І*
♦



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О

Н аказ М іністерства ф інансів України

2 6 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 місцевого ф інансового органу)

№ 6 Л / 6 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)

0813040 1040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 324,599 тис, гривень, у тому числі
загального фонду - _____ 36 324,599_____ тис. гривень

та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" № 2811-ХІІ від 21.11.1992 р;
Закон України від 01.06.2000р. №1768-111 "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
Закон України від 07.12.2017 року №2246-УІІІ "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Постанова від 22 лютого 2006 р. №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме";
Постанова від 27 грудня 2001 р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми";

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";
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. №1032;
Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради "Про проведення перерозподілу бюджетних призначень" від 05.09.2018р. №162;
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р. від 21.12.2018р. №1370.
Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та тимчасової державної допомоги дітям



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

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813041 1040 Підпрограма 1: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2 0813042 1040 Підпрограма 2: Надання допомоги при усиновленні дитини
3 0813043 1040 Підпрограма 3: Надання допомоги при народженні дитини
4 0813044 1040 Підпрограма 4: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5 0813045 1040 Підпрограма 5: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6 0813046 1040 Підпрограма 6: Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 0813047 1040 Підпрограма 7: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: 
       (тис.грн)
№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрогама/завдання бюджетної програми 2 Загальний
Фонд

Спеціаль
ний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0813041 1040 Підпрограма 1: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 415,900 415,900

Завдання 1: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

415,900 415,900

2 0813042 1040 Підпрограма 2: Надання допомоги при усиновленні дитини 152,860 152,860
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 152,860 152,860

3 0813043 1040 Підпрограма 3: Надання допомоги при народженні дитини 24832,853 24832.853
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини 24832,853 24832,853

4 0813044 1040 Підпрограма 4: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1465,711 1465,711
Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1465,711 1465,711

5 0813045 1040 Підпрограма 5: Надання допомоги на дітей одиноким матерям 2448,998 2448,998
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 2448,998 2448,998

6 0813046 1040 Підпрограма 6: Надання тимчасової державної допомоги дітям 526,700 526,700
Завдання 1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям 526,700 526,700

7 0813047 1040 Підпрограма 8: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 6481,577 6481,577
Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 6481,577 6481,577

УСЬОГО 36324,599 0,000 36324,599

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

цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціаль 
ний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова

Підпрограма 1
Усього ---------і----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 0813041 Підпрограма 1: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Завдання 1: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку 
з вагітністю і пологами
продукту

кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами о сіб

Форма №2 ''Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 254

ефективності

середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами грн.
Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1637,40

якості
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (415,9 тис.грн /  415,9 тис.грн.)* 100 100

2 0813042 Підпрограма 7: Надання допомоги при усиновленні дитини
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

продукту

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини ос іб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 6

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини осіб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та  аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 9

ефективності

середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини грн.

розрахунок субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 10320,00

«



середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні 
дитини грн.

розрахунок субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік ■ 860,00

якості

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (152,86 тис.грн./ 152,86 тис.грн.)*10() 100
3 0813043 Підпрограма 3: Надання допомоги при народженні дитини

Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

продукту

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини ос іб

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 440

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дітей о сіб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 1556

ефективності

середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини грн.

розрахунок субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 10320,00

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дітей грн.
Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1086,76

якості

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих %
розрахунково (24832,853 тис.грн./ 24832,853 
тис.грн.)* 100 100

4 0813044 Підпрограма 4: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
продукту



кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування осіб

Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 3

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування осіб

Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 34

ефективності
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими
встановлено опіку чи піклування грн.

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів
державної соціальної допомоги" на 2018 рік 2233,33

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування грн.

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" на 2018 рік 3395,37

якості

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (1465,711 тис.грн./1465,711 тис.грн.)*100 100
5 0813045 Підпрограма 5: Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
продукту

кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям осіб зведення планів по мережі, штатах і контингентах 43

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким 
матерям осіб

•

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 103

ефективності

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям грн.

розрахунок субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 1071,76

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким 
матерям грн.

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1533,95

якості

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (2448,998 тис.грн ./2448,998 тис.грн.)* 100 100
,г*



6 0813046 Підпрограма 6: Надання тимчасової державної допомоги дітям .

Завдання 1: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
п родукту

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років ос іб

розрахунок субвенції на надання допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 6

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 
років осіб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 46

еф екти вн о ст і

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років грн.

розрахунок субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 689,00

с е р е д н ь о м іс я ч н и й  р о з м ір  т и м ч а с о в о ї  д е р ж а в н о ї  д о п о м о г и  д іт я м  в ік о м  в ід  6  д о  

18 р о к ів грн.
Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 864,30

якості
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (526,7 тис.грн /  526,7 тис.грн.)* 100 100

7 0813047 Підпрограма 8: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
п р о д у кту

кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям с ім ей

•
Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 154

еф екти вн о ст і

середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям грн .
Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 3507,34

якості

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих % розрахунково (6481,577 тис.грн./ 6481,577 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 ••і
' 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

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Р.В.Турук

В.В.Тацюк

І-
*



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Наказ М іністерства ф інансів України
26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ

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

наказ

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

ОІсЗ- ! & . %

0800000
(КПКВК МБ) 

0810000
(КПКВК МБ)

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
(н ай м ен у ва н н я  в ід п о в ід альн о го  ви ко н авц я )

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального 
0813080 1010 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

(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _____ 11 067,001_____ тис. гривень, у  тому числі
загального фонду - ______11 067,001_____ тис. гривень

та спеціального фонду - ________ 0,000________тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ "Про психіатричну допомогу";
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-111;
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІУ;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-УІІІ;
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІУ;
Постанова КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 № 832;
Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» від 02.08.2000р. № 1192;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з використання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» від 04.03.2002 № 256;
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 08.02.2018р. №1032;
Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради "Про проведення перерозподілу бюджетних призначень" від 05.09.2018р. №162;
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р. від 21.12.2018р. №1370.
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної сойіальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2 0813082 1010
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

3 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

4 0813084 1010
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

5 0813085 1010
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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 0813081 1010
Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

8833,290 8833,290

Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8833,290 8833,290

2 0813082 1010
Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які 
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

1316,211 1316,211

Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

1316,211 1316,211

3 0813083 1010
Підпрограма 3:Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 870,100 870,100

Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом І 
чи II групи внаслідок психічного розладу

870,100 870,100

4 0813084 1010
Підпрограма 4:Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

30,100 30,100



Завдання 1: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату

30,100 30,100

5 0813085 1010
Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

17,300 17,300

Завдання 1: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

17,300 17,300

Усього 11067,001 11067,001

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
**'4

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми

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 0813081 Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
продукту

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 
І групи осіб

Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та  аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 51

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 
II та III груп о с іб

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 201В рік 157

кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років, у тому числі захворювання яких 
пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з 
надбавкою на догляд осіб

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 196

■
кількість одержувачів допомоги на поховання 
інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю осіб

Форма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та  аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 1

ефективності

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства І групи грн.

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" на 2018 рік 2583,80

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 
18 років грн.

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1445,60

середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою грн.

Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1924,15

середній розмір допомоги на поховання інвалідів з 
дитинства та дітей з інвалідністю грн.

Форма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 2904,00



якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих % розрахунково (8833,290тис.грн./8833,290тис.грн)* 100 100

2 0813082
Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд
Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд
продукту

кількість одержувачів допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

осіб

Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік

74

еф екти вн о ст і

середній розмір допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

грн.

Форма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги"

1482,22

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

%
розрахунково (1316,211 тис.грн./1316,211 тис.грн)* 100

100

3 0813083
Підпрограма 3:Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу

продукту

чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги осіб

•
аналіз виплат субвенції на надання допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю 
з дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік

41

кількість одержувачів допомоги на догляд за 
інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу осіб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 41

ефективності

середній розмір допомоги грн. Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" 1768,50

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

%
розрахунково (870,1 тис.грн/870,1 тис.грн)*100

100



4 0813084
Підпрограма 4:Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату
Завдання 1: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
продукту

кількість одержувачів тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

осіб

Ф орма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік

2

ефективності
середній розмір тимчасової державної соціальної 
допомоги

грн. Ф орма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги"

1254,17

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

%
'■л

розрахунково (30,1тис.грн ./30,1тис.грн) *100
100

5 0813085
Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
Завдання 1: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

продукту

кількість одержувачів щомісячної компенсаційної 
виплати осіб

Форма №2 "Фактичні дані про надання окремих видів 
державної соціальної допомоги" та аналіз виплат 
субвенції на надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та тимчасової допомоги дітям на 2018 рік 42

ефективності

середньомісячний розмір компенсаційної виплати
грн. Форма № 2 "Фактичні дані про надання окремих видів 

державної соціальної допомоги"
34,32

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

%
розрахунково (17,3тис.грн. /  17,3тис.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

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Р.В.Турук

В.В.Тацюк



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  

Наказ М іністерства ф інансів України
2 6 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 

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)

б£/ЄЧ
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)

0813020 1060 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _______ 18,144_______ тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 18,144 тис. гривень 

та спеціального фонду - ________ 0,000________ тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Закон України від 22.10.1993 р. № 3551 -XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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"
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 ".
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. №1032.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам".
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р. від 21.12.2018р. №1370.
Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу



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

1 0813022 1060
Підпрограма 1: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

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 0813022 1060

Підпрограма 1: Надання субсидій населенню 
для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

18,144 18,144

Завдання 1. Забезпечення надання субсидій 
населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного

' ■ " ' " і "  '___ "-Ш-' Ь'0-ї ... .

18,144 18,144

Усього 18,144 18,144

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

1 813022 Підпрограма 1: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу
Завдвння 1:Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу
продукту

кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу домогосподарств

зведення планів по 
мережі, штатах і 
контингентах 5

ефективності

середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу грн/домогосподарство

зведення планів по 
мережі, штатах і 
контингентах 3628,80

якості

питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих %

розрахунково (18,144
тис.грн./18,144
тис.грн.)*Ю0 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

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Р.В.Турук

В.В.Тацюк

♦


