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

№ з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0813192 1030 
Забеспечення фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 

541,275 0,00 541,275 

Всього 541,275 0,00 541,275 

А 
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
1 2 3 4 5 

% 
Комплексна районна програма соціального захисту громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020роки 813192 

29,4 0 29,4 

Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни,праці,військової служби,воїнів-інтернаціоналістів,пенсіонерів та 
громадян похилого віку на 2017-2020роки 8139192 

461,875 0 461,875 

Усього 491,275 491,275 

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

№ КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 
і 2 3 4 5 6 

813192 Забеспечення діяльності громадської організаці ї ветеранів 

і затрат 

1 
Забеспечення діяльності громадської організації ветеранів тис. грн 

"Звіт про надходження та використання 
коштів загального фонду" ф.№2м 541,275 

2 продукту 

1 кількість членів організації (включаючи членів сім'ї) V і осіб Довідка Пенсійного фонду 3917 
1 кількість проведених заходів одиниць план заходів 3 

3 ефективності 

1 
середній розмір фінансової підтримки 

грн./міс на 1 
пільговика 

розрахунок 46 

4 якості 
1 питома вага кількості членів ветеранів % 1 0 0 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

Код 
Найменування джерел 

надходжень КПКВК 

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

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування Код 

Найменування джерел 
надходжень КПКВК загальний фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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