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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УПЩ'ПНЮІ 99; ішьнош захиш населення Лиманськоіміської

Щ!
(найменування головного розпорядники коштів місцевогобют-(пу)

"ЗШ
Фінансовогоуправління Лиманськоїміської ради

(найменуваннямісцевоюФінансово органу)

] . , н.-

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевою бюджету на 2018 рік

' 0800000 Управління соціальногозахисту населенняЛиманської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

% 08І0000 Управління соціального захисту населенняЛиманської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання допомогиособам та дітям з інв., особам, які не мають права на пенсію,непрац. особі, яка

3 , 0813080 досягла пенсійноговікудоп. по догляду за І чи її групи психрозладу,комп.випл.непр.прац.особі, яка
доглядає за і груп.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюшкєгннх асигнувань-
.

І8703,; тис. гривень,у тому числі загаіьногофонду- 18703; тис.гривень та спеціального фонду- 049 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми .

Підставидля виконання бюджепюї програми: Закон України .. Про державнудопомогусім'ям з дітьми “, Посґанова КМУ ,,Про затвердження Порядку призначення і виплати
державноїдономопі сім'ям з дітьми ”, Постанова КМУ ,,Про затвердження Порядкуфінансування видатків місцевих бюджетів на здійсненнязаходівз виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок субвенціїздержавиого бюджету " Наказ Мінпраці,Мінфіну, Мінохорони здоров'я ”Про затвердження Порядку надання державної соціальної

допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, Закон України ”Про державну соціальну допомогумалозабезпеченимсім'ям", Постанова КМУ ,.Про затвердження Порядку
призначення і виплати державної соціальноїдопомоги малозабезпеченим сім'ям",Постанова КМУ ,.Про проведенняПорядку призначення та виплати тимчасової державної
допомогидітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливостіутримувати дитину або місце проживанвяїх невідоме", постанова КМУ від 26.07.1996р. На 832

"Про підвищеннярозмірівдержавноїдономоги окремим категоріям громадян“.:ЗакоиУкраїни від 18.05.2004р.М і727-ІУ "Про державну соціальну допомогуособам,якіне мають

допомогуна догляд",наказ міністерствафінансів України від 26.08.20“ р.МВ“ «Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів»,рішення міської ради від 22.|2.20І7 КИНО-[790 " Про бюджет об"єдиаиоїтериторіальної громадина 2018 рік". зі змінами від 16.08.2018р. М7/53-2404,від І8.10.2018р. М 7155-

254І, рішення виконкому міської ради від І7.0|.2018 року К: 3

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам. які не мають права на пенсію, непрацюючій особняка досягла загального

6. Мета бюджетної програми
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги заособамн з інвалідністю І чи [1 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної ..
виплати непраііюючій працездатній особі, яка доглядає за за особою з інвалідністю ] групи, а також за особою, яка досягла [іс-РІЧНОГО віку, надання тимчасовш

державної допомоги пепрацюючій особі. яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
7. Підпрогрзіхіи,спрямовані на досягнення меги, визначеної паспортом бю,'іжетної програми



М з/п КПКВК КФКВК Назва підпрогрвми'
] 2 3 4
] 0813081 1010 Надання державної сошаьноїдопомогиособам ; інвалідністю: дитинствата дітям з інвалідністю
2 08'3082 10І0 Надання державноїсоціальноїдопомогиособам,які не мають права на пенсію та особам 3 інвалідністю депжавноїооціальної допомогина догляд] 0813083 ІОІО Надання допомогипо доглядуза особамиз інвалідністюІ чи [] групи внаслідокпсихічноюпсалму
4 0813085 1010 . Надання щомісячноїкомпенсаційиоївиплати непрацюючій працыдатнійособі, якадоглядає за особоюз інвалідністюІ тупи. а також за особою,якадосягла 80-річноґо

ІІКУ

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

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

І 2 3 4 . 5 6 7
ПІдпрогр-иа !:

ошові іою ""“?" “'Чпґ'шшім'ш“"”?“ 1397І.50 в.оо І39'ІІ.50особ-и '! ІІІІІІІІЕІІІІСТЮ ЗЛІТІІСЇІ. Т!дтп ]ЩЗавдання І:

] Забезпечення надання державноїсоціальної І397І,50 000 13971,”ШПОМОГИ інва1ідам ! дитинстваТа дП'ЯМ-

М з/п КПКВК КФКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

ШШШ
Підпрограиа 2:

Над-ния державної сшішьиотдопоиоп
03330“ "110 особи. Ікі не мають прпя на пенсію,и ПІБі-55 0.00 321855

особам : інвалідністю. державної соціальної
д

Завдання !:

Забезпеченнянадання первинноїсоціальної
] допомогиособам, які не мають правана 32 [855 0130 32'855

пенсію, та особам : інвалідністю,державної
шиіыЬШШШП догляд

П ідврогряия 3:

МІЗЩ
*

1010 Индии-допомог- по догляду :. особам- : - ' 40170 0.00 "01.70Іиплшиігпо І чи [[ групи внаслідокШіЗадання І:
] 'Забезпечеи-ня надання допомоги на доглядза ”0230 0100 14023!)

інвалідом ! чи " групи внасшдокпсихічногоШ!Підпроґраиа 4:
Надання тимчасової державної соціальної

08130“ ]040 допомоги непрацюючі! особі. не. досягла 87.71 Мю 57.72
загального пенеіІ-ого віку. пле не набул-Щ“. Завдання І :

ЗФсзпе-іеиня надання державноїсоціальної
' допомогинепрацюючійособі, якадосягла 8772 0.00 87.72

зага'іьногопенсійноговіку, але не набулаПШЙШ



Пілирограмаб:
Надання щомісячної компенсаціііиої

0813085 1010 виплати непрацюючій нрацетд-тніїї особі, 2210 0,00 2230
яка доглядає тв особою т інвалідністю [

групи. а також та особою.яка досягла 80-

Завдання ).
Забезпечення надання щомісячної

' компенсаційноївиплати непрацюючій 22,80 090 2230
працездатній особі, яка доглядає за особою :
інвалідністю! групи, а такожза особою,яка

шшаШЩот піт
Усього “70327 МЮ ІБ703.27

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

Назва регюнальноі ЦІЛЬОВОІПРОГРЗМИ та КПКВК ЬНИЙфонд спеціальний ФОНД разом
підпрограми

] 2 3 4 5
Усього 0.00

І0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

М з/п КПКВК Назва показника (11222? Джерело інформації Значення показника

] - 2 3 4 5 6
Підпрогрямв !:

05130!" Над-ния дерв-ної соціяльної допомоп
особ-м ] інвалідністю : ит-нсґп та дітям :

“і.-днин- І:
Забезпечени- пиляння державної соціально!
допомоги іиплідвм : цнт-исп-тв дітям-

Щіаш
! шткількість одержувачівдопомоги інвалідам 3 Звіт про надання державної

дитинствапідгруп А та В і групи осіб соціальноїдопомоги інвалідам : '5030
Іди-виш тадітям-інваліш

кількість одержувачівдопомоги інвалідам з Звіт про надання державної
дитимства іі та ііі груп тіб соціальноїдопомоги інвалідам з 26390

дитинщ 13 дітям-інваліщ
кількість одержувачівдопомогина дітей- Звіт про надання ддржавної
інвалідів віком до 18 років,у тому числі соціальноїдопомогиінвалідам:

захворіізвання яких пов' язане з осіб дитинствата дітям-інвалідам 25090
Чорнобильськоюкатапрофою, : надбавкоюна

догляд
2 ефекти-ності

середньомісячнийроамір допомоги інвалідам 3
грн

Розрахунок ”04700
дитинствапідірупм А | групи

середньомісячнийрозчір допомоги інвалідам з
|?" Розрахунок ] [2320

дитинствапідітмш Бі групи



середньомісячнийрозмір допомогиінвалідамз
дитинства іі та ііі груп та на дитину-інваліда

віком до 18 років
Грн

Розрахунок

середньомісячнийрозмір надбавки на догляд
дітей-інвалідіввіком до 6 років підгрупи А ірн.

Розрахунок

середньомісячнийрозмір надбавки на догляд
дітей-інвалідіввіком від 6 до 18 років підгрупи

А

Розрахунок

середньомісячнийрозмір надбавки надогляд
дітей-інвалідіввіком до 6 років пішрупи Б грн.

Розрахунок
76550

середньомісячнийрозмір надбавки нв догляд
дітей-інвалідіввіком від 6 до |! років підгрупи

Б
грн.

Розрахунок
954,62

Питома вага кількості призначених
компенсацій до кількості зверненьзапишеш" БІдс.

Розрахунок
] 0000

08І3082

[Шврогрвмв 2:
Надання державно! еоціальноїдопомоги
оеобвм. які не мають права на пенсію, тя

особам 1 інвалід-тісно.державно! еоцЬльноґдшдшЗвцдовп І:
Зябезпечеиия нядяивя державно! соціально!
допомога особ-м. Ікі немать права на

пенсію.та особ-и : інпл'шніґт, держи-по]єШШШЩлнашЧисельністьосіб, які звернулисьза
призначенням компенсації

осіб Розрахунок ] 90.00

Чисельність фізичних осіб, яким виштачусться
компенсація за надання соціальнихпослуг

особам : інвалідністю] групи
осіб

Розрахунок

| 000

Чисельністьфізичних осіб, яким виплачується
компенсація за надання соціальнихпослуг

особам з інвалідністюІІ групи
осіб

Розрахунок

40.00

Чисельністьфізичних осіб, яким виплвчусґься
компенсація за надання соціальнихпослуг

особамз інвалідніспо ІІ] групи
осіб

Розрахунок

] 00.00

еіекпоноеті
середнійшмір допомоги грн. Розрахунок І409,00

якості
Питомаваіа кількості призначити
компенсаційдо кількості зверненьза

призначенням компенсації
відс.

Розрахунок
| 00.00

08І3083
підпрограм 3:

Налаин- допомоги подогляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ ґруип внаслідок

тихі-іншу



'Іавлаііии'І:
Забезпечснии пиляння допомоги на догляд

ивапідоіи і чи її групи вияєлідок
психічного захворювання.

:і

продукт
чисельність психічно хворих - інвалідів і і іі Інформація про стан надання

груіі шомісячноігрошовоїдопомоги
особам, які проживаютьртм ;
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок

осіб психічноюшлам, який за 6500

висновком лікарськоїкомісії
медичною заклщ потребує

постійною сторонньоюдогляду, на
тип-пп!!и н....

чисельність осіб, які звернулисьпо надання Інформація про стан ишиия
допомоги щомісячноїгрошовоїдопомоги

особам, які проживаютьразом з

інвалідом І чи [1 групи внаслідок
“діб психічноюрщладу, який :: 65900

висновком лікарськоїкомісії
медичноюзаклщпо'іребус

постійноюсторонньою погляди, на
мм. п .. ..Щ

кількість одержувачівдопомогинадогляд за Інформація про спін ншния
інвалідом і чи іі групи внаслідокпсихічною щомісячноїгрошовоїдопомоги

розладу особам, які проживаютьрпои :
інваіідом І чи ІІ групи вшідок

“іб психічною розлщ, який за 65100

висновком лікарськоїкомісії
медичною заклщ потребує

постійною сторонньоюдогляду, на
пм... ,. “. пцп

еОеіґги виті
середнійрозміршпомоін гри Розрахунок 1745,77

вшґі
Питомавага кількості призначених Розрахунок

компенсацій до кількості зверненьза Ніде. 10090

п изн ним к м “і

Підпрогрвіив 4:
Надввиіі твмчтиїдерпвиоїсоцівльиої

08130“ допомоги испрвцюючіі особі.вквдосяглв
игвльиогопеиеіІиоґо віку, але не набула

п .

Зввлвиив ]:
Забезпечення ивдпив деріивиої сопівльио
допомоги непрацюючі. особі. |к- досягло
пильногопенсійного вІку. ше не ивбуля

щшьишпшішяпШЩ
Чисельністьосіб, які звернулисьза всю Розрахунок І2,00

призначеним комоенсацп
С.СКГІвиші

Ссрсдиійросімір допомоги Іри Рошхунок [45290

якості
ПИТОМЦ'ІІШа кількості призначенні .іопомоги від“ Розрахунок ІООМ'

:іо виплвчетіої



' Підпрогрттма 5:
Надання щомісячної компенсаційної

08І3085 виплати неттрацтошчіі'т пряцадятнійособі.
яка доглядає за особою : інвалідністю]
групи. а також за особою,яка досягла 80-

Звшания ]:
Забетпечеинв надання щомісячної

комлекс-ційної виплати иепрвнтоточій
прянездвтній особі. яка лот-да: за особою ]
інвалідністю ! групи. а також за особою.якапишеш“] ІЩУЩ

Чисельністьосіб, які звернулисьза
ПРИЗНЗЧЕННЯМШМПСНЖЇІ

осіб Розрахунок 5100

Чисельністьфізичних осіб, яким виплачується Розрахунок
компенсація за надання соціальнихпослуг

особи з інвалідністюІ групи
осіб 21.00

1 ефект-пості
середній Юзміпдопомоги грн. Розрахунок 26,00

3 якосп
П тома вагакількостіпризначен их Розрахунок
компенсаційдо кількості зверненьза відс.

ппизнщщияи компенсації
] 00,00

] І . Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис-ФН)

Касові видатки станом на
. 1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Прогноз видатків до кінщ реалізації
інвестиційного проекту3

загальний спеціальний
ом

загальний спеціальний
омФонд Фонд рю фонд Фонд рю

.

загальний спеціальний
фонд Фонд разом

Пояснення, що
характеризують джерела

фінансування

| 2 З 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13
Усьоґо 0.004 0.00 0,00

Код функціональноїкласифікаціївидатківта кредитування біотту вказується лише у випадку, коли бюджетнапрограмане поділяється на підпрограми.
: Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевомубюджеті видатків/наданнякредитів на реалізаціюінвестиційних проектів (програм).
: Прогноз видатківдо кінця реалізацт'т інвестиційноюпроектузазначається з розбивкоюза роками.

Керівник установи головного розпорядника Г.В.Мальченко
бюджетних коштів ш,, -

(тилписі (пошани . "рів-ник)
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу
(підписі

Т.В.Пилипенко
(іитшали т ця:-им;


