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ЗАТВЕРДЖЕНО .
Наказ / розпорядчий документ
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рад И

(найменування головногорозпоряш-ішса коштівмісцевогобюджету)

наказ
Фінансового управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансов го органу)
.н, оммаж м.ш %%

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управліннясоціального захисту населення Лиманськоїміськоїради -

1
' 0800000

(КПКВКМБ) '

(найменування головногорозпорядника)
2. 0810000 Управліннясоціального захисту населення Лиманськоїміськоїради

(КПКВКМБ) (найменування відповідальноговиконавця) .
3 0813240 інші закладита заходи

(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних нризначснь/бюджетнихасигнувань-

: Ш тис. гривеньу тому числі загального фонду- Ш тис.гривень та спеціальногофонду- Щ тис. гривень5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України « Про органи місцевого самоврядування», Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.м.) 836 «Про деякіпитання запровадження програмно-цільового методу складаннята виконаннямісцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017М 7/40-1790, «Про бюджет об'єднаноїтериторіальноїгромади на 2018 рік», зі змінами від 21.06.2018р. Л97/50-2226,від 16.08.2018р.Мт 7/53-2404, від 20.09.2018р. М 7/54-2477.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення іншимизаходамиу сфері соціального захисту і соціального забезпечення:Забезпечення інтеграціії інвалідів у суспільство.7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеноїпаспортом бюджетної програми

М з/п Кі іКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3

4
1 ()813242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту ] соціального забезпечення



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

М з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

2 4 5 6 7

0813242 1090
Підпрограма 1:

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
2371,80 0,00 2371,80

'
Завдання 1:

Виплата щомісячної допомоги учням
закладів професйноі“ (професійно-технічної)

освіти, студентам (курсантам) закладів
фахової передвишої освіти, закладів вищої

освіти з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

113,70 0,00 113,70

Завдання 2:
Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей
віком до двох років, які належать до групи

ризику щодо отримання інвалідності
оеабілітаційними послугами

100,00 0003 100,00

Завдання 3:
Забезпечення надання щомісячних стипендій
особам, яким виповнилось 100 і більше років

720 000)

і

Завдання 4:
Забезпечення населеня іншими видатками на

соціальний захист населення
1430,50 О,00 1430,50

Завдання 5:
Забезпечення подарунками дітей-інвацпдів які
не відвідують дошкільні та шкільні учбоы

заклади

13,00 0,00 13,00

Завдання 6:

Одноразова виплата постраждалим
учасникам антитерористичної операпіі та
членам сімей загиблих учасників АТО

500,00 500,00

Завдання 7:

Одноразова матеріальна допомога для
придбання житла та поліпшення житлових
умов багатодітним сім'ям, які мають 8 та

білшс дітей

150,00 000 150,00

Завдання 8:

Одноразова матеріальна допомога особам з
інвалідністю внаслідок війни з числа

учасників антитерористичної операшї та
членам сімей загиблих учасників АТО

51,00 5100

Завдання 9:

Придбання комплексних обідів для ІІІ'ГСЙ“

інвалідів, які проходять курс реабілітації в
центрі

640 О,00 6,4(]

Усього 2371,80 0,00 2371,80



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

Назва регіональної цільової програмита
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 з 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

М з/п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

] 2 3 4 5 6

0813242
Підпрограма 1:

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
Завдання 1:

Виплата. щомісячноїдопомоги учням
закладів професйної(професійно-технічної)
освіти, студентам(курсантам) закладів

фаховоїпередвищоїосвіти, закладів вищої
освіти з числа дітей-сиріт та дітей.

Щашнихіатькщськошікдшння
затрат

Виплата щомісячної допомоги учням закладів
професйної (професійно-технічної) освл ги,

студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої освіти, закладів вищої освпи з

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

тис. грн.

Розрахунок

І]3,70

продукту
Кількість учнів закладів професйно:

(професійно-технічної) освіти
осіб Розрахунок

Кількість студентів (курсантів) закладів вищої
освіти з числа дітей-сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування
осіб

Розрахунок

ефективності
Середній розмтр допомоги учням закладів
професйноі (профестйно-технічноі) ОСВІТИ

тис.грн.
Розрахунок

Середній розмтр допомоги студентам
(курсантам) закладів вищої освіти з числа

дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

тис.грн.

Розрахунок

я кості
Питома вага кількості призначеної допомоги

до виплаченоі
відс. Розрахунок 100,00

Завдання 2:
Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей

віком до двох років, які належать до групи
ризику щодо отримання інвалідності

реабілітаііійними послугами
затрат



, Обсягвидатків на забезпечення дітей з Розрахунок
інвалідністю і дітей віком до двохроків, які
належать до групи ризику щодо отримання тис.грн. 100,00

інвалідності реабілітаційними послугами

ПРОДУКТУ
Кількість дітей з інвалідністю і дітей віком до « Розрахунок

двох років, які належать до групи ризику щодо осіб 10 00
отримання інвалідності реабілітаційними

,

і послуги
ефективності

Середній розмір послуги тис.грн. Розрахунок 10,00

якості
»

Пиома вага к1лькост1 призначенон допомоги відс. Розрахунок 10090
до виплаченот
Завдання 3:

Забезпечення надання щомісячних
стипендій особам, яким виповнилось 100 і

більше років
затрат

, Обсяг видатків на виплату щомісячних ,Пенсійна база отримувачів
стипендій особам, яким виповнилось 100 і тис, грн. допомоги 7,20

більше років
продукту

Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше . Розрахунок
,

остб 8,ОО
рок1в

ефективності
Середній розмір щомісячних стипендій для тис грн

Розрахунок 0 90
осіб яким виповнилось 100 1 більше років

' ' ,

якості
Питома вага кількості призначеної допомоги відс. Розрахунок 100,00

до виплаченот
Завдання 4:

Забезпечення населенн іншими видатками
на соціальний ЗИХНСТ населення

затрат
кількість осіб, якт звернулись за наданням осіб Рішення міськвиконкому 14590

допомоги
продукту

кількість одерЖУВачівдопомоги осіб Рішення міськвиконкому 1415,00

ефективності
середній розмір допомот и тис.грн. Розрахунок 527,90

якості
питома вага К1ЛЬКОС'Г1 призначених допомог вніс.

Розрахунок ]00,00

Завдання 5:
Забезпечення подарунками дітей-інвалідів
які не відвідуютьдошкільні та шкільні

учбові заклади
затрат

Обсяг видатків на придбання подарунків тис грн Звітність установи 13,00

продукту
Кількість дітей-інвалідів, якп не відвідують Списки дітей

дошкільні та шкільні учбові заклади 0016 36,00



ефективності
Середній розмір витрат на подарунки тис.грн. Розрахунок 0,40

якості
Відсоток дітей-інвалідів, які отримують

подарунки
відс. Розрахун0к 100,00

Завдання 6:
Одноразова виплата постраждалим

учасникам антитерористичної операції та
членам сімейзагиблих учасників АТО

затрат
Обсяг видатків на виплату постраждалим
учасникам антитерористичної операції та
членам сімей загиблих учасників АТО

тис.грн.
Розрахунок

5оо,оо

продукту
Кількість постраждалих учасників

антитерористичної операції та членів сімей
загиблих учасників АТО

осіб
Розрахунок

50,00

ефективності
Середній розмір однієї виплати тис.грн. Розрахунок 10,00

якості
Питома вага відшкодованої виплати до

нарахованої
відс. Розрахунок 100,00

Завдання 7:

Одноразова матеріальна допомогадля
придбання житла та поліпшення житлових
умов багатодітнимсім"ям, які мають 8 та

білще дітей
затрат

Обсяг витрат на надання одноразової
матеріальної допомоги для придбання житла
та поліпшення житлових умов багатодітним

сім'ям, які мають 8 та білше дітей
тис.грн.

Розрахунок

150,ОО

продукту
Кількпсть сімей, які мають 8 та більше дітей кількість Розрахунок 3,00

ефективності
Середній розмір допомоги для сімей, які

мають 8 та більше дітей тис.грн.
Розрахунок 50,ОО

якості
Питома вага призначеної допомоги та

виплаченої для сімей, які мають 8 та більше
дітей

відс.
Розрахунок

] 00,00

Завдання 8:
Одноразова матеріальна допомога особам з
інвалідністю внаслідок війни з числа

учасників антитерористичної операцїі' та
членам сімей заґиблих учасників АТО

затрат
Витрати на надання одноразової матеріальної
допомоги особам '; інвалідністю внаслідок
ВІЙНИ з числа учасники; антитерористичної
операції та членам сімей загиблих учасників

АТО

тис.грн.

Розрахунок

51,00



2 продукту
Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з Розрахунок
числа учасників антитерористичної операції ОСЇб 3300

ІІІ групи “

Кількість членів сімей загиблих учасників осіб Розрахунок 7 00АТО "
3 ефективності-

Середній розмір одноразової матеріальної Розрахунок
дочпомоги особам ЗЬІПБЗЛІДНІСТЮ внаслщок тис.грн 5>10
ВІИНИ з числа учасник1в антитерористичнш

операції Ш групи
Середній розмір одноразової матеріальної Розрахунок
допомоги членам сімей загиблих учасників ТИС.ГРН. 5,10

АТО
4 якості

ага кільк “

з ачен ї и . Р а нПитома в ості при н" о допомог
Відс. озр ху ок 100,00до виплаченОі

Завдання 9:
Придбання комплексних обідів для дітей-
інвалідів, які проходятькурс реабілітації вЩ] затрат
Обсяг ви ткі; іа Л И н плексни Звітність ановида І і р. дба ня ком х

тис.грн. уст 6,40обідів
2 продукту

' ' ть ”'*й-І-Н ' ' я іп с . Р ахКількю д с валідів, к роходять кур 0016 озр унок 16,00реабілпаціі в центрі
3 ефективності

Середі-ііи розмір витрат на комплекси] обіди тис.грн. Розрахунок
О,40

4 якості
Відсоток ;нтси-іііватдів,як1 отримауть відс. Розрахунок 10090ч комплексНі обіди

. . .“ . . . . 2] 1. Джерела фінансування ііівестишиних проектів )! розрІЗі п1дпрограм
(тис.грн)

Касові видатки станом на . . .

1
, , , П , , , Прогноз видаТКів до КШПЯ реанізашіСІЧНЯ ЗВіТНОГО періоду лан видатюв знітного періоду , ,“ ; яснення- , інвестишиного проекту

ПО
” що

Код Наименування джерел надходжень КПКВК характеризують джерела
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний )та;разом разом разом

(і ! сування
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і 1 12 13
Усього [МЮ 0,00 0,00

КОД функшональнш КЛЗСИфІКдШ] ВИЦЗТКІВ та кредитування ОЮПЖСЧУ ВКЗЗУЄТЬСЯ ЛИШЕ: У випадку, КОЛИ бЮдЖЄТНЗ програма НС поділяється на Ні.-'ІПрОГраМИ.
2
Пункт [ ] заповнюється тільки для затверджених у місцевою бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію ]НВЄС'Г ійних проектів (програмі

з . .. . ,»Прогноз видаткш до кінця реалізаніі інвестишиного прост) зазначається з розбивкою за роками.

Керівникустанови головногорозпорядника [,. ' !бюджетних коцшв -ґ
(підпис)

ПОГОДЖЕНО: /,«
Керівник фінансового органу

(Підпис)

Г.В.Мальченко

(іНішали і прізвище)

Т.В.Пилипенко
(іііішали і прізвище)


