
У К Р А Ї Н А 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 

<№ еІО/Зп. смт. Мілове 

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2019 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 VII скликання Міловської районної ради Луганської області від 
19.12.2018 року №31/2 «Про районний бюджет на 2019 рік» та відповідно службового 
розпорядження фінансового управління Міловської райдержадміністрації Луганської 
області від 14.02.2019 № 21. 

НАКАЗУЮ: 

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 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, інвалідністю 

у новій редакції, що додається. 

Начальник управління 
соціального захисту населення 
Міловської районної державної 
адміністрації Луганської області 

' І 
Кошута 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

ДО 0А.АО/Щ 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік 

800000 Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації 
(код) (найменування головного розпорядника) 

800000 Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації 
(код) (найменування відповідального виконавця) 

813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування . 

(код) (КФКВК) У зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5262267,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5203567,00 гривень та спеціального фонду - 58700,00 гривень. 

_ Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Міловської районної ради від 13.02.2019 р. №32/4 "Про внесення змін до 
рішення районної ради від 19 грудня 2019 року №31/2 "Про районний бюджет на 2019 рік" 

6 . Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Из/п Ціль державної політики 

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

7. 
8. 

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

Ыз/п Завдання 

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

9. 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
гривень 



N3/(1 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1. 

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, 
інвалідністю. 

5203567 58700 5262267 

Усього 5203567 58700 5262267 

^ Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

(грн) 

И з / п 
Найменування місцевої / 

регіональної програми 
Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

Усього 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

N з/п Показник 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат 

1.1 Кількість установ Од. Штатний розпис 1 1 

1.2 Кількість відділень Од. Штатний розпис 3 3 

1.3 
Кількість штатних одиниць 
персоналу, у т.ч. 

Од. Штатний розпис 58,5 58,5 

1.3.1 Лікарів Од. Штатний розпис 0 0 

1.3.2 Середнього медичного персоналу Од. Штатний розпис 0,5 0,5 

1.3.3 Інших спеціалістів Од. Штатний розпис 14,5 14,5 

1.3.4 Інших працівників Од. Штатний розпис 43,5 43,5 

2 продукту 

2.1 
Чисельність осіб, які потребують 
соціального обслуговування, у т.ч. 

Осіб Звіт 12 СОЦ 1991 1991 

2.1.1 з V групою рухової активності Осіб Звіт 12 СОЦ 25 25 



2.2 
Чисельність осіб, забезпечених 
соціальним обслуговуванням 
(надання соціальних послуг) 

Осіб Звіт 12СОЦ 1853 1853 

3 ефективності 

3.1 
Чисельність обслуговуванних осіб 
на 1 штатну одиницю соціального 
працівника (робітника) 

Осіб Звіт 12 СОЦ 8 8 

3.2 

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

Грн. Статистична звітність 2808,19 2808,19 

4.1 

Відсоток осіб, охоплених 
соціальним обслуговуванням до 
загальної чисельності осіб, які 
потребують послуг 

% Звіт 12 СОЦ 93 93 

Начальник управління соціального захисту населення 
Міловської районної державної адміністрації Луганської 
області 

(підгнгс) 
В.Ю.Кошута 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник фінансового органу 
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Дата погодження 
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о : 
Г-ї 

<Му 

ІІЖЧСї^ Л.А.Дуднік 

(ініціали/ініціал, прізвище) 


