
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

 

наказ  

__Міське фінансове управління________________ 

(найменування місцевого фінансового органу) 

           ______________________№______________ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  

 

 

1.  0800000          Управління праці та соціального захисту населення ВК ЗМР  

         (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)  

2. 0810000          Управління праці та соціального захисту населення ВК ЗМР 

         (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)  

3. 0813082   1010      Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з  

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 

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

 



 

 

2 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2500000,00 грн., у тому числі загального фонду – 

2500000,00 грн. та спеціального фонду –  0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми   

Рішення сесії про міський бюджет №30-47/VII від 20.12.2017 року,  Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96., 

Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010., Наказ Міністерства фінансів України «»Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» за №836 від 26.08.14.,Наказ від 

01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі» Типовий наказ №1147 від 01.10.2010 рік Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне 

управління зі змінами. Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної 

казначейської служби України. 

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з  інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 

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

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

 0813082 1010 
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з  інвалідністю, державної соціальної допомоги 

на догляд 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
№ 

з/п 
КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми

 2
 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

 
0813082 1010 Надання допомоги на пільгове медичне обслуговування 

осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи 

2500000,00 0 2500000,00 

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

та підпрограми 

 

КПКВК Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Регіональна цільова програма 1     

Підпрограма 1     

Підпрограма 2     

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 

 0813082 
Завдання: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з  інвалідністю, державної 

соціальної допомоги на догляд 

1  затрат    

2  продукту    

  кількість одержувачів допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з  

інвалідністю, державної соціальної допомоги на 

догляд 

осіб 

Форма 2 фактичні дані про надання окремих 

видів державної соціальної допомоги 

87 

3  ефективності    

  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 

2395,00 

4  якості  х  
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