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Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік 

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ( зі змінами), на підставі 
рішення XXXI сесії Міловської районної ради Луганської області від 19.12.2018 року № 
31/1 «Про районний бюджет на 2018рік» та відповідно службового розпорядження 
фінансового управління Міловської райдержадміністрації Луганської області від 
19.12.2018 №219, 

НАКАЗУЄМО: 

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік Управлінню соціального 
захисту населення Міловської районної адміністрації Луганської області за КПКВКМБ: 

0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністтю 

у новій редакції, що додається. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014 року №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ „ . . £6 Щ М'. М-
Управління мішального захисту населення Міловської районної 
державно? адміністрації (найменування головного розпорядника коиггів місцевого бюджету) 

Фінансове управління Міловської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

(0800000) Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

(0810000) Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 

4. 

(0813104) 1020 З а б е з п е ч е н н я с о ц і а л ь н и м и послугами за м і с ц е м п р о ж и в а н н я громадян , які не здатн і д о с а м о о б с л у г о в у в а н н я у звязку з похилим віком, хворобою, інвал ідн істю. 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 
Обсяг бюджетних призначеннь/бюджетних асигнувань 4787,190 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 14533 ,190 |тис. гривень та спеціальног фонду - | 254,000~|тис. гривень 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет 2018рік",постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення XXVIII сесії VII скликання №28/1 від 18.09.2018 року "Про районний бюджет на 2018 рік" 

6. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання. 

N з/п |КПКВК КФКВК Назва підпрограми 
1 1 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.) 
№з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд разом 

І 2 3 4 5 6 7 

1 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 

4533,190 254,000 4787,190 

Всього 4533,190 254,000 4787,190 

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн) 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 
Усього 



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: 

№ з/п КПКВК Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Значення показника 

і 2 3 4 5 6 

813104 
Підпрограма- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у звязку з похилом віком, хворобою, інвалідністю 

1 затрат 
1.1 кількість установ од. штатний розпис 1 
1.2 кількість відділень од. штатний розпис 3 
1.3 кількість штатних одиниць персоналу,у т.ч. од. штатний розпис 58,5 

1.3.1 лікарів од. штатний розпис 0 
1.3.2 середнього медичного персоналу од. штатний розпис 0,5 
1.3.3 інших спеціалістів од. штатний розпис 14,5 
1.3.4 інших працівників од. штатний розпис 43,5 

2 продукту 
2.1 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування,у т.ч. осіб звіт 12 СОЦ 1986 

2.1.1 з V групою рухової активності осіб звіт 12 СОЦ 20 
2.2 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг) осіб звіт 12 СОЦ 1848 
3 ефективності 

3.1 чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника) осіб звіт 12 СОЦ 6 

3.2 
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи 
територіальним центром на рік 

грн статистична звітність 2453,02 

4 якості 

4.1 
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують 
послуг 

% звіт 12 СОЦ 
93 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

Код 
Найменування джерел 

надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на 1 січня звітного року План видатків інвестиційного проекту 

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування Код 

Найменування джерел 
надходжень КПКВК загальний фонд 

спеціальний 
фонд разом 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування 

1 2 3 4 5 б 8 9 10 11 12 1 3 

Начальник управління соціального захисту населення 
Міловської районної державної адміністрації Луганської 
області 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління Міловської районної 
державної адміністрації 

Кошута В.Ю. 

Дуднік Л.А. 


