
МЇЛОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

0 6  , о з , емт Мілове

Про внесення змін та затвердження 
паспортів бюджетних програм 
на 20І9рік:

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), та відповідно 
службового розпорядження фінансового управління Міловської райдержадміністрації
Луганської області від 02.05.2019 № 79

НАКАЗУЮ;

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019рік Управлінню соціального 
захисту населення Міловської районної адміністрації Луганської області за КПКВКМБ:

0813043 Надання допомоги при народженні дитини.

2. Затвердити на 2019рік Управлінню соціального захисту населення Міловської 
районної адміністрації Луганської області паспорти бюджетних програм за КПКВКМБ:

0813049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна 
няня";

0813086 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

0813087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

В. Кошута



4.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Міловської районної державної 
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0£_С £_^1_ N  М

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2019_ рік

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
0800000 _1. області

(код) (найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
2. області

(код) (найменування відповідального виконавця)

0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
(КОд) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _7816298,00_ гривень, у тому числі загального фонду - _7816298,00_ гривень та спеціального 
фонду - _0,00_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:__ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет
2019рік",ПКМУ від 27.12.2001р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми",Закон України "Про

5. державну допомогу сім'ям з дітьми"(зі змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 24.04.2019 р.№34/2 "Про внесення змін до рішення районної 
ради від 19.12.2018року №31/2 "Про районний бюджет на 2019 рік, службове розпорядження Фінансового управління Міловської районної державної 
адміністрації Луганської області від 02.05.2019року № 79 «Про внесення змін до розпису районного бюджету»_

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми______________________________________________
N з/п Ціль державної політики

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини



7. Мета бюджетної програми _  Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
8. Завдання бюджетної програми____________________ _________ _____________________

N з/п Завдання

1 Надання допомоги при народженні дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання допомоги при народженні дитини 7816298,00 0,00 7816298,00
Усього 7816298,00 0,00 7816298,00

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

N 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

витрати на надання 
допомоги при

грн кошторис 7816298,00 0 7816298,00

2 продукту
кількість одержувачів 
допомоги при 
народженні дитини

осіб звітність установи 466 466

3 ефективності



середній розмір грн розрахунок
допомоги при
народженні дитини

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
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В.Ю. Кошу га
(ініціали/ініціал, прізвище)

__ А.В. Орлов
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Міловської районної державної 
адміністрації Луганської області____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

РС, СІ. N СУ 

Паспорт 
бю дж етн о ї п р о гр а м и  м ісц евого  бю дж ету  н а  __20Ї9_ р ік

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
області

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
області

(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"_
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - _13008,00_ гривень, у тому числі загального фонду -  13008,00 гривень та спеціального фонду -
 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:__ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет 2019рік",
ПКМУ від 27.12.2001р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми",Закон України "Про державну

5. допомогу сім'ям з дітьми"(зі змінами), ПКМУ від 30.01.2019р. №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 
няня»», рішення Міловської районної ради від 24.04.2019 р.№34/2 "Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2018року №31/2 "Про 
районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Забеспечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня

7. Мета бюджетної програми _ Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

1 0800000

2.
(код)

0810000

(код)

0813049 1040



8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Надання допомоги на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання допомоги на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня"

13008,00 0,00 13008,00

Усього 13008,00 0,00 13008,00

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

N 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

витрати на
відшкодування послуги з 
догляду за дитиною до 
трьох років 
"муніципальна няня"

гри кошторис 13008,00 0 13008,00

2 продукту
кількість одержувачів 
допомоги на 
відшкодування послуги з 
догляду за дитиною до 
трьох років 
"муніципальна няня"

осіб звітність установи 1 1

3 ефективності



середній розмір грн розрахунок
допомоги на
відшкодування послуги з
догляду за дитиною до
трьох років
"муніципальна няня"

Начальник управління
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_  6.Ю . Кошута
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В. Орлов
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Міловської районної державної 
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N  с у

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 _ рік

0800000

(код)

0810000

4 .

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
області

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
області

(найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено 
інвалідність

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 36200,00_ гривень, у тому числі загального фонду - 36200,00 гривень та спеціального фонду - 
_0,00_ гривень.

(код)

0813086 1040



Підстави для виконання бюджетної програми:__ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет 2019рік",
ПКМУ від 27.12.2001р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми",Закон України "Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми"(зі змінами), ПКМУ від 28.11,2018року № 996 «Про внесення змін до постанов КМУ від 27.12.2001р. № 1751 «Про 
затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» і від 21.11.201 Зроку № 917 «Деякі питання встановлення лікарсько- 
консультативними комісіями інвалідності дітям», рішення Міловської районної ради від 24.04.2019 р.№34/2 "Про внесення змін до рішення районної 
ради від 19.12.2018року №31/2 "Про районний бюджет на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі 
або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, 
яким не встановлено інвалідність

Мета бюджетної програми _  Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 
розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність^

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі 
або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, 
яким не встановлено інвалідність

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 9 т ............_..._..А.__  _______

1

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 
потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

36200,00 0,00 36200,00

Усього 36200,00 0,00 36200,00



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
N 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

витрати на надання 
допомоги хворим дітям, 
яким не встановлено 
інвалідність

гри кошторис 36200,00 0,00 36200,00

2 продукту
кількість одержувачів 
допомоги хворим дітям, 
яким ще не встановлено 
інвалідність

осіб звітність установи 3 3

3 ефективності
середній розмір 
допомоги хворим дітям, 
яким ще не встановлено 
інвалідність

грн розрахунок 1508,33 0,00 1508,33

Начальник управління В.Ю. Кошута
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове уі 
адміністращН 
Засгупник-н 
бюджетного ві,

ПШ і  « о  гЗ:
Дата погод

Міловської районної державної 
анськоїобласті
пика фінансової о управління - начальник

Мо а - с я А.В. Орлов
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Т?Р/70У



4.

5.

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 Луганської області_______      ____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06. Сі. ЛС/.9 N <?и

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
0800000 л1. області

(код) (найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації Луганської
0810000 _2. області

(код) (найменування відповідального виконавця)

0813087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 802650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 802650,00 гривень та спеціального фонду 
- _0,00_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:__Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет 2019рік",
ПКМУ від 27.12.2001р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми",Закон України "Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми"(зі змінами), ПКМУ від 24.02.2003р. №250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям"(зі змінами), ПКМУ від 13.03.2019року № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям», рішення 
Міловської районної ради від 24.04.2019 р.№34/2 "Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2018року №31/2 "Про районний бюджет на 
2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_____________________________________________________________
N з/п Ціль державної політики

Забеспечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях



7. Мета бюджетної програми _  Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

802650,00 0,00 802650,00

Усього 802650,00 0,00 802650,00

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

N 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

витрати на надання 
допомоги на дітей, які 
виховуються у 
багатодітних сім’ях

грн кошторис 802650,00 0,00 802650,00

2 продукту
кількість одержувачів 
допомоги на дітей, які 
виховуються у 
багатодітних сім’ях

осіб звітність установи 58 58

3 ефективності



середній розмір грн розрахунок
допомоги на дітей, які
виховуються у
багатодітних сім’ях

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: 

Фінансове управлінь державної
адміністрації Луга^бШоь області
Заступник начальь|р;а||) 
бюджетного відділу^ д

Дата погодження

^ р/70У 0 ^ '4

% тлеління - начальник> “ ■ о ь  •ч ті-к

о? ,Р / /^  & //

(підпік)
22.

О р ^ и а С _

(підпис)



В.Ю. Кошута
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В.. Орлов
(ініціали/ініціал, прізвище)


