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ЗАТВЕРДЖЕНО ,

Наказ / розпорядчий документ
Упщління роціщтьного шищ населення Лиманськоіміської

Ш
(найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету)

наказ
Фінансовогоуправління Лиманськоїміської ради

(найменуваннямісцевою фінансово органу)

гг,ш. Ш/ЇЄ- Мч.» “51212!

пдспонг
бюджетноїпрограми місцевою бюджету на 2018 рік

' 0800000 Управління соціального захисту населенняЛиманська! міської ради '

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

; “10000 .
Управління соціального захисту населенняЛимани-кої міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 “13040
Наданнядопомогисім'ям з дітьми, малозабезпеченимсім'ям. тимчасовоідопомогн дітям

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- Ш тис. грнвень.у тому числі загального фонду- Ш тис.гривень та спеціального фонду- Ш тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підставидля виконання бюджетноїпрограми -. Підстави для виконання біоджсгноїпрограми: Закон України .. Про державну допомогу

сім'ям зд'ггьми “. ПостановаКМУ ,,Про

затвердження Порядку призначення і виплати державноїдопомогисім'ям : діТьми ", Постанова КМУ ”Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетівна

здійсненнязаходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахуноксубвенціїз державного бюджету “ , Закон “Про державну соціальнудопомогу

малозабезпеченимсім'ям",Постанова КМУ ,,Про затвердження Порядкупризиаченняі виплати державно]соціальноїдопомоги
малозабезпеченим сім'ям",ПостановаКМУ ”Про

проведенняПорядку призначення та виплати тимчасовоїдержавноїдопомоги дітям. батьки яких ухиляються від сплати аліментів. не мають можливостіутримувати дитину або
місце

проживання їх невідоме, Наказ мінісґерсгва фінансів України від 26.08.2014 р. мазь «Про деякі питання запровадження програмно-цільовогометоду складання та виконання місцевих

бюджетів».рішення міської ради від 22.І2.2017р.М7/40-І790«Про бюджет об"єднаноїтериторіальної громади иа 20І8 рік», зі змінами від Іб.08.20|8р. На 7153-2404, від 18.10.2018р. 7/55-

2541, рішення виконкому міської ради від 17.01.2018р.М 3

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та тимчасової допомоги дітям

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

М з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограии

2 3
' 4

081 | 1040
' ' і

13042 І040
ні

13043 ] ня ш

0811044 ] на дітей встановлено 0 '

13345 1040 ня щким



08І
08] 3047
0813048
0813049

1040
1040
1040
шт

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тимчасової
і татьно:

Ко ви

ги ітям
матозабсзпечсниисім ям

(тис.грн)

Мз/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд спеціальний фонд

4 5 6

08|304| | 040
Підпроґрвмв !:

Ншаннв допомоги у зв“язку : вагітністю і

пологими
40330 0110

Завдання ]:
Забезпечення надання жінкам. які не

застраховані в системі заппьнообов'яэковою
ЦЕРЖЕВНОЮШШЗЛЬНОЮ сгржуаанЮ].

допомогиу зв'язку : вагітністю і пологами

40100 0,00 40100

0013042 І040
П ідпрогримо 2: 82.70 0.00 82.70

Нщвнни допомоги при диво-пені дитиии
Завдання І: -

Забезпечення надання допомогипри
“машини

827!) 0,00 82,70

0Н13043 ПШпроґрвмв3: 39785.” 0.00 39785.”
"дд-ння допомоги "!" ІІЕЩІІІІі дитини

Завдання 1:

Забезпеченнямашини допомогипри
ндро читанні дитини

39785 ,5 3 [100 3978553

МІЖ)“ І040
підпрограм.4:

Ншвния допомоги"ціні. над якими 5246.“ 0,00 52466!)
встановлено шіщ ч! піщдини

Завдання !:
Забезпеченнянадання допомогинадітей. над

якими встановлено опіку чи піклування .
5246,60 0,00 5246,60

0813045 "140
підпрогр- в 5:

Над-нив допомоги на д'ґґеі мяноквиШ 58674!) 0.00 15861“)

Завдання |:
Забезпеченнянадання допомоги на дітейОш І5867,40 0,00 ! 5867,40

08130“ 1040
Підпрогрвив 6:

Над-нна тимчасово! держаної допомоги
дням

под/зо 0.00 [07.10

Завдшня І:

Забезпечення надання тимчасовоїдержавної
допомогидітям

| 0720 000 | 07,20

0813047 І040
Шдпрогрвма 7:

Над-ння держ.виоІ соціальної допомоґн
малозабезпеченим сім'ям

83.39.20 0.00 2333910



" Завдання ].

'
Забезпечення надання державпоісоиішьної 2333920 (100

'
2333920

МПОМОГИ ЧШІОЗЗбС'ЛІеЧВНИЧ СІМ ЯМ

Усього МЮДБЗ |),0І] 84831,63

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

Назва гіональної цільовоїп ог ами та .ре
.

р р КПКВК загальний фонд спецтальнийфонд разом
підпрограми

1 2 3 4 5

Усього
0.00

по. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

- Одиниця . ...
Н з/п КПКВК Назва показника виміру

джерелошформаип Значення показника

] 2 3 4 5 6

Піппрпгримв !:
08130“ Нядиииидопомоги у п“язку : оні-тісно і

піщаним
Зящвиии |:

Звбезпечеиив ипвии-жіипи. які не
зшрпопиі в ситмі

ипльиообов'пковт дерв-вого
. “Ніімі-[ІГО приупиия, ІІОІІОМШ у

. | . . .
] про,-пт

кількість одержувачівдопомогиу зв'язку : Звіт про изданиядтшмоги сім'ям з

вагітніспо і пологами дітьми татимчвоово'ідержавної

.
допомоги дітям,батькияких

00'6 ухиляються від сплати аліментів, І3,00
Звіт про птиця деришяиої
допомогисім'ям з дітьми

2 сапи-мості
середнійрозмір допомогиу зв'язку : гр".

Розрахунок 2262.І8
ШІТШСІ'Ю І ПОЛОГШИ

08130“ Підпрогрямя 1:
.

Ншяиия допомоги "В" УСІІОШЄЕЕІ ЛІТІІІІ
Зими-п !:

Зябезпечсиия вшиия допомоги при
усииощи д т-ии

1 .Шкількість одержувачіводиортвої частини Звіт про надання допомоги сім'ям :
допомогипри усиновлениі дитини дітьмита тимчасовоїдержавної

допомоги дітям,батькияких
“'6 ухиляютьсявід сплати аліментів. 2.00

Звіт про ншния державної
допомогисім'ям з дітьми



кшькісгь одержувачівщомісяч маі частини
допомогипри усиномснні дитннн

Звіт про надання допомоги;:іґ'ям з

дітьми та тимчасовоїдержавної
допомоги дітям батьки яких

”016 ухиляються від с лати аліментів, 6.00

Звіт про надання державної
допомогисім'ям з дітьми

ефект-ності
середннй розшр одноразовоїчастини допомоги гри

Розрахунок 860,00
при усиновленні дитини

середньомісячнийрозмірщомісячноїчастини грн.
Розрахунок ІОЗ20,00

допомогипри усиновленні дитини

08І3043 Підпрогрямв З:
Ншнв допомоги при нвроджениі дитини

Завдання 1:

Звбезпечения надання допомоги при
нврщщниі дитин-“Шкількістьодержувачіводноразовоїчастини Звіт про ншиия допомогисім'ям :!

допомогипри народженнідитини дітьмита тимчасовоїдерноввно!
' допомоги дітям.батькияких

осіб ухиляютьсявід сплати аліментів, 60100
Звіт про надання державної
допомогисім'ям з дітьми

кількістьодержувачівщомісячноїчасгини Звіт про надання допомогисім'ям з

допомогипри перетині першої дитини дітьмита тимчасовоїдержавної
допомоґи дітям,батькн яких

осіб ухиляютьсявід сплати аліментів, 2927-00

Звіт про надання державної
допомогисім'ям т дітьми

кількісґьодержувачівщомісячноїчастини Звіт про падіння допомоги сім'ям :
допомогипри народженні друтоїдитини дітьмитатнмчаоовоїдержавної

допомоги дітям,батькияких
Одіб ухиляються від сплати аліментів, 30,00

Звіт про надання держаної
допомот сім'ям з дітьми

кількість одержувачівщомісячноїчастини Звіт про надання допомоги сім'ям з

допомогипри народженні третьоїтв наступної дітьмитатимчвсовоі державної
дитини допомоги дітям,батькияких

осіб ухиляються від сплати аліментів, ]9],00
Звіт про надання дерпвної
допомогисім'ям з дітьми

еоеґпввопі
середнійрозміродноразовоїчастини допомоги грн.

Розрахунок 10320,00
при вщент дитини

середньомісячнийрспмір щомісячноїчастини Розрахунок

допомогипри народженні першої дитини І'Ри- 86090

середньомісячнийрозмір щомісячноїчастини Розрахунок

допомогипри народженні друюї дитини ГРИ- [20030



середньошснчнийростір щомшячної частини Розрахунок
допомоги при народженні грстьоі та наступне! ГР". 53600

ДИТИНИ
Підпрогряма 4:

“ді-3044 Нвдвиия допомоги на дітей. ивд якими
вґгяновлено опіку чи піклуввиня

Зввдвиии !:
Звбетпеченив иодвиия допомоги на дітей.

над якими встановлено опіку чи
піші/Ш
ІІЕЩУЩ

кількість одержувачівдопомогина дітей віком Звіт про надання допомогисім'ям з
до 6 рокпв. над якими встаномеио опіку чи дітьми та тимчасовоїдержавної

піклування допомоги дітям.батьки яких
ос'б ухиляються від сплати аліментів, '30-00

Звіт про надання державно!
-допомот сім'ям з дітьми

кількість одержувачівшпомоги на дітей віком Звіт про надання допомогисім'ям :
від 6 до18 років , над якимивтновленоопіку дітьмита тимчасовоїдержавної

чи піклування допомоги дітям,батькияких
осіб ухиляються від сплати аліментів, "3490

Звіт про надання державної
допомогисім'ям з дітьми

ефекгвввкті
середньом псячиии розмірдопомоги на дітей Розрахунок

віком до 6 років , над якими встановлено опіку ГРИ- 30629!)
чи піклущ

середньом псячнийрозмірдопомоги на дітей Розрахунок
віком від 6 0 18 років , нпд якими встановлено ГРН. 38'890

опікуШШпротримв5:
08'3045 Нидяииидопомоги ив дітей одинокимШ '

Зищвиии 1:

Забезпечення ивдвииидопомоги ив дітейЩшткількістьодержувачівдопомоги на дітей віком Звіт про надання допомогисім'ям з
до 6 роківодинокимматерям дітьмита тимчасовоїдержавної

допомоги дітям,батьки яких
осіб ухиляються від сплати аліментів, 47090

Звіт про надання дершвної
допомогисім'ям :! дітьми

кількість одержувачівдопомогина дітей віком Звіт про надання допомогисім'ям 3
від 6 до 18 років одиноким матерям дітьми та тимчасовоїдержаної

, допомоги дітям, батькияких
“ів ухиляються від сплати впіментчв, 61000

Звіт про надання державної
допомогисім'ям з дітьми



кількість одержувачів допомогина дітей віком
від 18 до23 рокш (якшо дитина навчаєтьші ш

денною формою навчання) одиноким иа'шря-и

Звіт про надати допомогисім'ям з
дітьми та тимчасовоїдоржавнот
ЦОПОИОІ'И І.НТЯМ, батьки ЯКИХ

“іб ухиляються від сплати аліментів, 30200
Звіт про надання державної
допомогисім'ям з дітьми

ефективності
середньомісячнийрозмірдопомогина дітей гр"-

Розрахунок 98100
віком до 6 роки: одинокимматерям

середньомісячнийрозмірдопомогина дітей Розрахунок
віком від 6 до І8 років одинокимматврям грн. 136],І !

середньомісячнийрозмірдопомогина дітей Розрахунок
віком від І8 до 23 років (якщодитина грн. 1001,72

навчається за денною формоюнавчання)

ПІдпрогр-мв
08130“ Няляиив твичвєовоїдерк виоідопоиоги

дітвм
Зввдвиия І:

Звбезпечеиия иывиия тими-сова!
дешвиоїдопоиоги діпм

шашки
Звіт "Щодо вилити допомогисім'ям
з дітьми,малозабезпеченим сім'ям

,
і інвалідвм : дитинства , дітям

інвалідам. тимчасовоїдержавної 0,00
допомогисім'ям з дітьми 2 . ддд
"про державнудопомогу сім'ям з

дітьми."

кількість одержувачівтимчасовоїдержавної Звіт про надання допомогисім'ям :
допомогидітям віком від 6 до їв років дітьмита тимчвоовоідержавної

' допомоги дітям,батькияких
тіб ухиляіоґьсявід сплвти шімеитів. 3390

Звіт про надання державної
допомогисім'ям : дітьми

фґгивносґі
Розрахунок ОДО

середньомісячнийрозміртимчасово] Розрвхуиок
державноїдопомогидітям віком від 6 до 18 грн. 23257

шків
ПІдярогр-мв 7:

08130“ Нвл-нидержи-ої соціяльноїдояоиоґи
ммоэвбеэпечеиим сім'ям

Звід-|ти- |:
Звбипечєиия подпи-держ.-ної соці-литі

допомоги ивлозябезпечеиви сім'ям

пишут
кількість одержувачівдопомоги Звіт про нвддиия державної

матоэвбсзпеченимсім и“ осіб ооцівпьної допомоги І420,00
ивлозвбюнсчсним сім'ям

еФекгивиопі



середньомшлчний розмірДОНПНОІн
ишіозабезпеченим сім'ям

Розраху нок

] ]. джерелафінансування інвестиційни . . . . 7

х проектиу розріз: шдпрограи'
(тис.грн)

КНФВі ВНП'ЗТШ станом на
. . , Прогноз видатків до кінця реалізації

І січня звітного періоду План видатків звітного періоду . . : Пояснення щоінвестишйною проекту '
Код Найменування джерел надходжень КПКВК характеризують джерела

загальний спеціалышй
ом

загальний спеціальний
ом

загальний спеціальний
азам фінансування

фонд Фонд рю фонд Фонд раз Фонд фонд р

І 2 3 4 5 6 7 8 9 І0 ] І 12 13

Усього 0.00 0.00 0,00

КодФункшональної класифікаціївидатківта кредитування бюджетувказується лише у випадку, коли бюджетнапрограмане поділяється на пндпрограми.
: Пункт ] І заповнюється тільки для затверджениху місцеюму бюджеті видатків/наданнякредитів нереалізацію інвестиційнихпроектів (програм).
) Прогнозвидатки до кінщ реалізації інвестиційноюпроектузазначається : розбивкоюза роками.

Керівник УСТЗНОВИГОЛОВНОГО розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансовоюорґану

(%“
(підпис)

(підпис)

Г.В.Малшенко

(іиішми І при-нив]

Т.В.Пилипенко
(іиіпівпи . прізвищ)


