
Управління праці та 
соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради

Фінансове управління 
Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від « ^ »  & № 9

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 № 836 ««Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 
20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 
41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному 
розпоряднику -  Управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської 
ради, що додаються:

Програма: КПКВКМБ -  0810160

Програма: КПКВКМБ-0813010 '
Підпрограма 1: КПКВКМБ -  0813011 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813012

Програма: КПКВКМБ -  0813020 
Підпрограма 1: КПКВКМБ -  0813021 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813022

Програма: КПКВКМБ -  0813030'
Підпрограма 1: КПКВКМБ-0813031 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813032 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813035

Програма: КПКВКМБ -  0813040;,
Підпрограма 1: КПКВКМБ -  0813041 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813042 
Підпрограма 3: КПКВКМБ -  0813043 
Підпрограма 4: КПКВКМБ -  0813044 
Підпрограма 5: КПКВКМБ -  0813045 
Підпрограма 6: КПКВКМБ -  0813046 
Підпрограма 7: КПКВКМБ -  0813047

Програма: КПКВКМБ -  0813080; ^
Підпрограма 1: КПКВКМБ -  0813081 
Підпрограма 2: КПКВКМБ -  0813082 
Підпрограма 3: КПКВКМБ -  0813083 
Підпрограма 4: КПКВКМБ -  0813085



Програма: КПКВКМБ-0813100 v 
Підпрограма 1: КПКВКМБ -  0813104

Програма: КПКВКМБ -  0813160

Програма: КПКВКМБ -  0813180

Програма: КПКВКМБ -  0813230

Програма: КПКВКМБ -  0813242

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та 
контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника відділу бухгалтерського обліку та 
звітності-головного бухгалтера управління праці та соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради Пугацьку О.П.

Начальник управління праці та 
соціального захисту населенш 
ЛисичансьроГмської ради,

Єздакова О.А.

Начальник фінансового управління 
Лисичанської міської ради

Сапегина О.В.



£ 3ATBE£ 1ЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту 
населення Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ З
Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління v відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах.
об’єднаних територіальних громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  14 643,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 14 
643,500 тис. гривень та спеціального фонду - ____0,000__тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та 

доповненнями).
4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19.
5. Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 “Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального 
захисту населення.



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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

- - - -

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0810160 0111

Завдання 1: Здійснення 
управлінням наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
соціального 
захисту населення.

14 643,263 0,00 14 643,263

2 0810160 0111

Завдання 2: Погашення 
кредиторської 
заборгованості (КЕКВ 
2800)

0,237 0,00 0,237

Усього 14 643,500 0,00 14 643,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
__________________________________________________________________________________ (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний 
'• фонд

Разом

1 2 3 4 5
> - - - -



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

0810160

Завдання: Здійснення 
управлінням наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
соціального 
захисту населення

1 затрат
Кількість штатних 
одиниць, з них: од. Штатний розпис 105

посадові особи од. Штатний розпис 94
обслуговуючий персонал од. Штатний розпис 11

2 продукту
Кількість отриманих 
звернень, заяв, скарг за рік од. Журнали реєстрації 13185

Кількість підготовлених 
проектів рішень міської 
ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень 
міського голови за рік

од. Журнали реєстрації

180

Кількість вхідної 
кореспонденції од. Журнали реєстрації 24525

3 ефективності
Витрати на утримання 
однієї штатної одиниці тис.грн. X 139,462

Кількість виконаних 
звернень,заяв, скарг на 
одну посадову особу

од.
X 140

Кількість підготовлених 
проектів рішень міської 
ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень 
міського голови на одну 
посадову особу

од.

X 2

Кількість опрацьованої 
кореспонденції на одну 
посадову особу

од.
X 261



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 ^

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до к 
реалізації інвестицій! 

проекту

інця
юго Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього '

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видотків&іадання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаться з розбивкою за роками.

О.А. Єздакова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

Начальник УПСЗН 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(підпис)



г  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради___________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

W- «gov № У

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. _ 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0810000_____Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0813010_______________ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло -, водопостачання і водо від ведення, квартирної плати, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 174 894,753_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -

 174 894,753_тис. гривень та спеціального фонду —  _____ -  тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ «  Про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту»;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ЗУ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

ЗУ « Про охорону дитинства»;

ЗУ « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 
захист»;
ЗУ « Про соціальний захист дітей війни»;

ПКМУ від 21.10.1995 №  848 « Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

ПКМУ від 29.03.2003 №  117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»

ПКМУ від 23.08.2016 № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з 
централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-, 
електропостачання для індивідуального опалення»

6. Мета бюджетної програми _  Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово- 
комунальних послуг_

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства

2 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

(С  ( {



8. Обсяги фінансування бюджетної пр( р ам и  у розрізі підпрограм та завдан'
_________________________________  І_________________________________ .______(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 1 12 242,633 12 242,633

1 0813011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства 12 242,633 - 12 242,633

1.1 Завдання 1
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

7 924,920 - 7 924,920

1.2 Завдання 2
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- 
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 
звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових 
обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально- 
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами

377,503 - 377,503



під час проходження військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; 
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час 
виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

1.3 Завдання 3
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги

547,173 - 547,173

1.4 Завдання 4
Забезпечення надання пільг багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а  також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово- 
комунальні послуги

420,611 - 420,611

1.5 Завдання 5
Погашення кредиторської заборгованості КЕКВ 2730 2 972,426 2 972,426
Підпрограма 2 162 652,120 162 652,120

2 0813012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

162 652,120 - 162 652,120

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

92 379,322 - 162 652,120

2.2 Завдання 2
Погашення кредиторської заборгованості КЕКВ 2730 70 272,798 70 272,798
Усього 174 894,753 - 174 894,753

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
    (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього ----------- <( ---------
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10. Результативні показники бю дж етної програми у  розрізі підпрограм і завдань

№
з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення

показника

1 2 3 4 5 6

1 0813011 Підпрограма 1

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно до  
законодавства

166,963

1.1 Завдання 1
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та  батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та  батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та  реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово- 
комунальні послуги
затрат

тис.грн Розрахунок потреби 10 528,664
продукту

кількість отримувачів пільг (включаючи членів 
сім'ї') осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги
3523

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на 
одного пільговика

грн.
Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 249.05

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих % Розрахункові дані в 

бюджетному запиті
100

1.2 Завдання 2
Надання пільг ветеранам військової служби,



р

ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально- 
виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та  захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та  захисту 
інформації України; звільненим зі служби за віком, 
через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи; особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов'язків; пенсіонерам з  числа слідчих 
прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, загиблих 
або померлих у  зв'язку з виконанням службових 
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх  утриманні; звільненим з 
військової служби особам, які стали інвалідами під 
час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та  захисту інформації 
України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; 
батькам та  членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного 
захисту, які загинули (померли) або зникли 
безвісти під час виконання службових обов'язків, 
на житлово-комунальні послуги
затрат і >

тис. грн Розрахунок потреби 489.705



< *-------
продукту * .л
кількість отримувачів пільг\включаючи членів 
сім 7)

Чг

осіб
Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги

202

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на 
одного пільговика

грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 202,02

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

1.3 Завдання 3
Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово- 
комунальні послуги
затрат

тис. грн Розрахунок потреби 710,073
продукту

кількість отримувачів пільг (включаючи членів 
сім'ї) осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги
296

ефективності

середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на 
одного пільговика

грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

199,90

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.4 Завдання 4
Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, 
дитячим будинкам сімейного типу та прийомним 
сім’ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям 
(крім багатодітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, 
над якими встановлено опіку чи піклування, на 
житлово-комунальні послуги
затрат

тис. грн Розрахунок потреби 514,191
продукту



кількість отримувачів пільг (включаючи членів 
сім'ї) осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги
465

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на 
одного пільговика

грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 92,15

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

Підпрограма 2

2 0813012
Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг

затрат тис. грн Розрахунок потреби 162 652,120

продукту

кількість отримувачів субсидій домогосподарств Програмний комплекс 
«Житлові субсидії»

29 859

ефективності
середній розмір субсидії на оплату житлово- 
комунальних послуг

грн /домогосподарств Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

5 447,34

якості
питома вага відшкодованих субсидій до 
нарахованих %

Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

11. Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у  розрізі підпрограм2
_____________________________     (тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до  кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, 
що 

характеризу 
ють джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 ід програма 1
Інвестиційний проект 1 "V
Н адходж ення із



<

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Ьі* ‘ ові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатківС Vrnro 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, 
що 

характеризу 
ють джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Інш і дж ерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наДа^ня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєтеся з розбивк за роками.

Начальник УПСЗН 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління

гЄздакова__
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина_
(ініціали та прізвище)



£  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління ппапі та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ £

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

Ж?, су. А & г/ №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. _ 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0810000_____Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0813020_______________ Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — _1 501,245_ тис. гривень, у тому числі загального фонду f» 
_1 501,245_ Тис. гривень та спеціального фонду —____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;



Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ « Про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту»;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;
ЗУ « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ЗУ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

ЗУ « Про охорону дитинства»
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 

роки
6. Мета бюджетної програми _  Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива 

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813021 1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

2 0813022 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1

1 0813021 1030
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавств

166,963 - 166,963

1.1 Завдання 1



Забезпечення надання р -' льг на придбання твердого палива та скрапленого 
газу ветеранам війни® _ообам, на яких поширюється дія ЗУ "Про ста „ с 
ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань

71,581 - 71,581

1.2 Завдання 2
Додаткове забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та 
скрапленого газу ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія ЗУ 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань

73,800 - 73,800

1.3 Завдання 3
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

1,112 - 1,112

1.4 Завдання 4
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого 
газу багатодітних сім'ям

14,892 - 14,892

1.5 Завдання 5
Погашення кредиторської заборгованості 
КЕКВ 2730-5 ,560  грн.
КЕКВ 2240-0 ,018  грн.

5,578 5,578

Підпрограма 2 1 334,282 1 334,282

2 0813022 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 168,353 -••• 1 168,353

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу

1 168,353 - 1 168,353

2.2 Завдання 2
Погашення кредиторської заборгованості 
КЕКВ 2 7 3 0 -  165,778 грн.
КЕКВ 2240-0,151 грн.

165,929 - 165,929

Усього 1 501,245 - 1 501,245



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
__________________________  (тис, грн)_________

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Комплексна міська програма соціального захисту населення 
міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

0813020 73,800 - 73,800

Підпрограма 1
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813021 73,800 - 73,800

Усього 73,800 - 73,800

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

1 0813021 Підпрограма 1
Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

166,963

1.1 Завдання 1
Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива та скрапленого газу ветеранам війни, особам, 
на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань
затрат Розрахунок потреби 76,038
продукту - ) - \
кількість отримувачів пільг з придбання твердого домогосп. Єдиний державний 53



палива ґ
с -

автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги

кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого 
газу

домогосп. Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги

10

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання твердого палива

грн./домогосп. 1796

середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання скрапленого газу

грн./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

172

якості X
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.2 Завдання 2
Додаткове забезпечення надання пільг на придбання 
твердого палива та скрапленого газу ветеранам 
війни, особам, на яких поширюється дія ЗУ "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань
затрат Розрахунок потреби 73,800
продукту
кількість отримувачів пільг з придбання твердого 
палива

домогосп. Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги
35

кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого 
газу

домогосп. Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги
5

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання твердого палива

грн./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

2078

середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання скрапленого газу

грн./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

215

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

4.3 Завдання 3



Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) 
та опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською 
катастрофою
затрат Розрахунок потреби 1,112
продукту
кількість отримувачів пільг з придбання твердого 
палива

домогосп. Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги

1

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання твердого палива

грн ./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

1,112

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.4 Завдання 4
Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива та скрапленого газу багатодітних сім'ям
затрат Розрахунок потреби 16,013
продукгу
кількість отримувачів пільг з придбання твердого 
палива

домогосп. Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на 
придбання твердого палива

грн./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

1144

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

Підпрограма 2

2 0813022
Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

1 334,282

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу
затрат Розрахунок потреби 1 334,282
продукту 'J
кількість отримувачів субсидій па придбання домогосп. Програмний комплекс « 586



твердого та рідкого пічного/ 'бутового палива і 
скрапленого газу О Житлові субсидії»

ефективності
середній розмір субсидій на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу

грн./домогосп. Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

2,277

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається івкою за роками.

ш
Начальник УПСЗН

S § Т '*  Ш Ш &
ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансового управління

О.А. Єздакова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина
( П І Д П И ' (ініціали та прізвище)



1 ._  0800000_
(КПКВК МБ)

2 .  0810000_
(КПКВК МБ)

3 . 0813030_

(КПКВК МБ)

С і

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ Є

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської рали 
(найменування місцевого фінансового органу)

С У  о& А Р  №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік 

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(найменування відповідального виконавця)

___________ Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  _608,700_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
_608,700_ тис. гривень та спеціального фонду —___________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;
ЗУ « Про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту»;
ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;
ЗУ « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
ЗУ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
ЗУ « Про охорону дитинства»
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 

роки
Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 

2016-2018 роки

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послу зв’язку, 
проїзду, ремонту будинків і квартир, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян



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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 081303 і 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

2 0813032 1070 Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку

3 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті

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

№
з/п КПКВК КФКВК П і д н ро грам а/за вдан ня 

бюджетної програми2
Загальний

фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1 _ _

1 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 248,400 248,400

1.1 Завдання 1 № _ ,—_

1 О

Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 
будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, відповідно до 
чинного законодавства

114,600 114,600

І .1 

1

Завдання 1
Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у 
прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гаранти їх соціального захисту» на підставі листів-тапонів на проїзд, 
виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 №  302 

_____1

128,400 128,400

1.3 Завдання 3
Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 5,400

- 5,400



які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства
Підпрограма 2

2 0813032 1070
Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку

210,300 ■ 210,300

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку 210,300 - 210,300
Підпрограма 3

3 0813035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті

150,000 І 150,000

3.1 Завдання 1
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом

150,000 - 150,000

Усього 608,700 - 608,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми
________(тис, грн)_________

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
Підпрограма 1 0813031 248,400 248,400
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Комплексна міська програма соціального захисту населення 
міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

0813031 243,000 - 243,000

Міська цільова программа соціального захисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016 - 2018 роки

0813031 5,400 - 5,400

Підпрограма 3 0813035 150,000 - 150,000
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті
Комплексна міська програма соціального захисту населення 

міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки
0813035 150,000 - 150,000

Усього 398,400 - 398,400

)



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
Підпрограма 1

1 0813031
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства тис.грн Розрахунок потреби 248,400

1.1 Завдання 1
Проведення безоплатного капітального ремонту 
власних житлових будинків і квартир осіб, що 
мають право на таку пільгу, відповідно до чинного 
законодавства

тис.грн Розрахунок потреби

114,600

затрат
обсяг видатків на ремонт будинків і квартир тис.грн. Розрахунок потреби 114,600

1 продукту

2
кількість осіб, які подали заявки на проведення 
безоплатного капітального ремонту будинків 
(квартир)

осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 

пільги

6

ефективності

середня вартість ремонту будинків (квартир) грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

19100

3 якості
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки 
(квартири) %

Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 1796

1.2 Завдання 2
Відшкодування вартості пільгового проїзду 
залізничним транспортом у прямому та місцевому 
сполученні ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на 
підставі листів-талонів на проїзд, виданих 
відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 №  302

тис.грн Розрахунок потреби 128,400



затрат
обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік 
(один раз на два роки) залізничним, водним, 
повітряним або міжміським автомобільним 
транспортом
продукту
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд 
один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, 
водним, повітряним або міжміським автомобильним 
транспортом
ефективності
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік 
(один раз на два роки) залізничним, водним, 
повітряним або міжміським автомобільним 
транспортом
якості
частка п і л ь г о в и к і в ,  я к і  використали право на 
пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або 
міжміським автомобильним транспортом

1.3 Завдання 3
Компенсація вартості проїзду міжміським 
залізничним транспортом громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
та які мають право на її отримання відповідно до 
чинного законодавства
затрат
обсяг видатків відшкодування вартості пільгового 
проїзду залізничним транспортом у прямому та 
місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на 
яких поширюється чинність Закону України «ГІро 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, 
виданих відповідно до Постанови КМУ від 
12.05.1994 № 302
продукту
кількості отримувачів пільгових послуг

>



тис.грн. Розрахунок потреби

128,400

осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 

пільги

726

фН Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 176,86

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

тис.грн Розрахунок потреби 5,400

тис.грн. Розрахунок потреби 5,400

осіб Єдиний державний 26



с
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 

пільги
ефективності

середня вартість пільгових послуг грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

207,69

якості
питома вага пільговиків, які отримали пільгові 
послуги %

Розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

Підпрограмма 2

2 0813032
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

тис.грн Розрахунок потреби 210,300

2.1 Завдання 1
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку
затрат тис.грн Розрахунок потреби 210,300
...
продукту

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку 
(користування телефоном)

осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 

пільги

631

ефективності
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з 
послуг зв'язку (користування телефоном)

грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

27,77

якості
питома вага п і л ь г о в и к і в , я к і  отримали пільгові 
послуги %

Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

Підпрограмма 3

3 0813035
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті тис.грн Розрахунок потреби 150,000

3.1 Завдання 1
Проведення розрахунків за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян залізничним 
транспортом

тис.грн Розрахунок потреби
150,000

затрат



продукту

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд 
залізним транспортом осіб

Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 
пільги

910

ефективності
середньомісячний розмір компенсації за пільговий 
проїзд залізничним транспортом

грн Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

164,84

якості
питома вага відшкодованих компенсацій до 
нарахованих

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 
______________________     (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансування

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

) 1



( (

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєт розбивкою за роками.

Начальник УПСЗН

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

l. Єздакова__
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина_
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці га соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради
(.найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету)

№  $

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування м ісцевого ф інансового органу)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Q80000Q Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 
(КПКВК МБ) (КФ КВК) (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  112640,053 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  112640,053 тис. 
гривень.
та спеціального фонду - _____________ тис. гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетній кодекс України від 08.07.2010 №  2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»;
Закон У Країни «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 №  2811 -XII;
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000 №1768-111;
1 [останова К МУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місцезнаходження їх невідоме» від 22.02.2006 №  189;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги сім 'ям з дітьми» від 27.12.2001 №  1751; 
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» від 26.08.2014 № 836;
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 20.09.2017 № 793;
Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №  41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2 0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини
3 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
4 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)
N

з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми2 Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0813041 1040 Підпрограма: Надання допомоги у зв’язку з  вагітністю і пологами

Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у 
зв’язку з вагітністю і пологами

865,740 865,740

2 0813042 1040 Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини

Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 278,640 - 278,640

3 0813043 1040 Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини 36847,215 - 36847,215

4
0813044 1040 Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування

9164,000 ■ 9164,000

5 0813045 1040 Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 40338,988 _ 40338,988

6 0813046 1040 Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям
Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям 1145,350 _ 1145,350

7 0813047 1040 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім 'ям
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

24000,120 - 24000,120

Усього 112640,053 112640,053



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми . ^

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
- - ...... — — — -- ---- — Д- — л_ _ „ _ . ---- — — - . . . --

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1 - •- - -

Підпрограма 1 - - -

Підпрограма 2 - - - ___ _
- - - _

Усього - - - ------ -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6
0813041 Підпрограма: Падання допомоги у зв'язку з  вагітністю і пологами

Завдання 1: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і пологами

1 затрат
Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами тис. грн. кошторис 865,740__

2 продукту
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами осіб звітність 480

3 ефективності
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами грн. розрахунок 1803,63 :

0813042 Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини
Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

1 затрат
Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини тис. грн. кошторис 278^640 J

2 1 продукту



2 продукту
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні 
дитини осіб звітність 12

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні 
дитини осіб звітність 15

J ефективності
Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновлені дитини грн. розрахунок 10320
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновлені 
дитини

грн. розрахунок 860

0813043 Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

1 затрат
Витрати на надання допомоги при народженні дитини тис. грн. кошторис 36847,215

2 продукту
кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні 
дитини

осіб звітність 660

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року

осіб звітність 2000

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року

осіб звітність 200

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року

осіб звітність 360

3 ефективності
середній розмір одноразової виплати допомоги мри народженні дитини гри. розрахунок 10320
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народжені 
дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року грн. розрахунок 860

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народжені 
другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року грн. розрахунок 1075

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народжені 
третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року грн. розрахунок 1576,67

0813044 Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування



г .
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

1 затрат

1
Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

тис. грн. кошторис 9164,000

2 продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування осіб звітність 10

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування осіб звітність 180

ефективності
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування

грн. розрахунок 3062

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування грн. розрахунок 3817

0813045 Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 затрат
Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям тис. грн. кошторис 40338,988

2 продукту
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким 
матерям

осіб звітність 577

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років 
одиноким матерям

осіб звітність 1402

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років 
одиноким матерям

осіб звітність 21

3 ефективності
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким 
матерям

грн. розрахунок 1531

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років 
одиноким матерям

грн. розрахунок 1908

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років грн. розрахунок 1808



(с
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одиноким матерям
0813046 Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям

Завдання 1: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
1 затрат

Витрати на надання допомоги тимчасової державної допомоги дітям тис. грн. кошторис 1145,350
2 продукту

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 
років осіб звітність 6

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 
до 18 років осіб звітність 47

•у3 ефективності
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 
6 років грн. розрахунок 766

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком 
від 6 до 18 років грн. розрахунок 954

0813047 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

1 затрат
Витрати на надання допомоги державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

тис. грн. кошторис 24000,120

2 продукту
кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям осіб звітність 1078

3 ефективності
середньомісячний розмір державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям грн. розрахунок 2000



!. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис. грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3
Пояснення, що 

характери 
зують джерела 

фінансу
вання

загал ь 
ний 

фонд

спеціа
ль

ний
фонд

разом
загал
ьний
фонд

спеціа
ль-
ний

фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеціа
ль

ний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Підпрограма 1 - - - - - - - - - - -
Інвестиційний 
проект 1

- - - - - - - - - - -

Надходження 
із бюджету

- - - - - - - - - - -

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X - - X - - X - - -

- - - - - - - - - - -
Інвестиційний 
проект 2

- - - - - - - - - -

Усього - - - -  • - - - - -
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується ли  fie у випадку, коли бюдоре-ґна програма не поділяється на підпрограми. 

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/н г  аання кр/дитів на^уйшзацію інвестиційних проектів (програм). 
^Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з ротоиві ою за р/ками.

Начальник УПСЗН 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.А. Сздакова 
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

) )
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

* № &  №  З  

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

&  &С cU U if № ■££>

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської пали
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають право на пенсію.
(КПКВК МБ) (КФКВК) непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного в ік у  

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  28991,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  28991,147 тис. 
гривень та спеціального фонду - ____________тис. гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетній кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»;
Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 №  1489-111;
Закон У країни «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-ІІІ;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з 
інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, на догляд за ним» від 02.08.2000 № 1192;
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам,які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 №1727-1V; 
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» від 26.08.2014 № 836;
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 20.09.2017 № 793;
Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства га дітям з інвалідністю
2 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 

державної соціальної допомоги на догляд
3 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу
4 0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(С



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

І 2 3 4 5 6 7

І 0813081 1010 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

21420,835 21420,835

2
0813082 1010 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 
допомоги на догляд
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

5472,897 5472,897

3 0813083 1010 Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 
11 групи внаслідок психічного розладу
Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу

2095,000
'

2095,000

4
0813085 1010 Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також 
за особою, яка досягла 80-річного віку
Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2,415 2,415

Усього 28991,147 1 28991,147



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми
(тис. грн)

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

N
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показника

1 2 і 4 5 6
0813081 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1 затрат
Виграти на падання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю

тис. грн. кошторис 21420,835

2 продукту
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з 
надбавкою на догляд

осіб звітність 100

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи Б з 
надбавкою на догляд

осіб звітність 50

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи осіб звітність 125
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи осіб ЗВІТНІСТЬ 300

£



(

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане 
з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 2129

середньомісячний розмір допомогиз надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання 
яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 2925

середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей -  
інвалідів

грн. розрахунок 2324

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

] затрат
Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

тис. грн. кошторис 5472,897

2 продукту
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

осіб звітність 313

л3 ефективності
середньомісячний розмір допомоги грн. розрахунок 1456

4 якості
питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх 
призначенням

% 100

0813083 Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 
групи внаслідок психічного розладу
Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

1 затрат
Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II 
групи внаслідок психічного розладу

тис. грн. кошторис 2095,000



кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, без 
надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

осіб звітність 100

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю 
віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською 
катастрофою, з надбавкою на догляд

осіб звітність 70

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю 
підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

осіб звітність 10

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю 
віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

осіб звітність 180

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю 
підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

осіб звітність 30

кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей -  
інвалідів

осіб звітність 8

3 ефективності
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з 
надбавкою на догляд

грн. розрахунок 2876

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи Б з 
надбавкою на догляд

грн. розрахунок 2178

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи грн. розрахунок 1452
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи грн. розрахунок 1452
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, 
без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою

грн. розрахунок 1452

середньомісячний розмір допомоги допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

гри. розрахунок 1910

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких 
пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд

грн. розрахунок 2547

)



( (

чисельність психічно хворих осіб з інвалідністю осіб звітність 100
чисельність осіб, які звернулись за наданням допомоги осіб звітність 100

2 продукту
кількість одержувачів допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи II 
групи внаслідок психічного розладу осіб особові справи 

одержувачів
3

. .
ефективності
середньомісячний розмір допомоги грн. розрахунок 1745

4 якості
питома вага кількості призначених допомогло кількості звернень за їх 
призначенням

% 100

0813085 Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку
Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1 затрат
Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

тис. грн. кошторис 2,415

2 продукту
кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

осіб звітність 7

3 ефективності
середньомісячний розмір допомоги грн. розрахунок 28,74

4 якості
питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх 
призначенням

% 100



Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис. грн)

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту 3

Пояснення, що 
характери 

зують джерела 
фінансу

вання
загальний

фонд

спеціапь
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціапь
ний

фонд
разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Підпрограма 1 - - - - - —- - - - - -
Інвестиційний 
проект 1

- - - - - - - - - - -

Надходження 
із бюджету

- - - - - - - - - -

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X - - X - - X - - -■

- - - - і - - - - - - -
Інвестиційний 
проект 2

- - - - - - - - - -

Усього - - - - - - - - - - -
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надауня- 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з роз£ш£кою за роками.

Начальник УПСЗН 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

О.А. Сздакова 
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина 
(ініціали та прізвище)

) )



(] с
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Управління праці та  соціального захисту населення
Л исичанської м іської ради_______________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
М>. CY J 0 #  № Є

Наказ Фінансового управління Л исичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000_____  Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100________ 1020 Надання соціальних та реабілітаційних п о с л у г  громадянам похилого віку.інвалідам.
(КПКВК МБ) (КТФКВК) дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань зі змінами -  6478,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  6406,4 
тис. гривень та спеціального фонду -  72,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 — VI;
- Закон У країни «Про Державний бюджет У країни на 2018 рік» від 21.12.2016 № 5000;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12 2009 N 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами;



- Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності 
працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;
- Рішення Лисичанської міської ради про міський бюджет на 2018р. від 28.12.2017 № 41/579

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

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

1
0813104 1020 Підпрограма : Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 
зв’язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

6406,4 72,5 6478,9

Завдання 1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у 
зв’язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю, а також громадян, 
які перебувають у складних життєвих обставинах

6406,277 72,5 6478,777

2 Завдання 2
Погашення кредиторської заборгованості (КЕКВ 2800)

0,123 0,123

Усього

----------------------------------------------Г‘-------------------------------------
6406,4 

---------------» ----------
72,5 6478,9



G. і
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми

(тис, грн)

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 бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0813104 П ідпрограм а : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання і*ромадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

1 Затрати
кількість установ Од. Положення 1
кількість відділень Од. Положення 3
кількість стаціонарних відділень постійного проживання Од. - -

кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання Од. - -
кількість штатних одиниць персоналу Од. Штатний розпис 76
у тому числі

соціальні робітники Од Штатний розпис 47

ч



1 2 3 4 5 6
2 Продукту

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), у тому числі з V групою рухової активності

Осіб Форма
№І2-соц.

1633

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних 
послуг)

Осіб Форма 
№  12-соц.

1562

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання, О д . - -

кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання. Од - -
кількість ліжок у відділенні соціально-медичних послуг, Од - -
кількість ліжко-днів у відділенні соціально-медичних послуг Од - -

кількість ліжок у відділенні денного перебування Од. - -

кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування Од. - -
кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно. . Осіб Форма 

№  12-соц.
533

кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично. Осіб Форма 
№12-соц.

1029

3 Ефективності
і

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника). осіб Постанова КМУ 
від 29.12.2009 №1417 зі 

змінами

10

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи 
територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік.

грн.. розрахунок 4101

4 Якості X
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які 
потребують соціальних послуг, %

% 9 6

( {



і*  • • • • • •  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, и 
характеризуь 

ь джерела 
фінансуваннзагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 - - - - - - - - - -
Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - -

Надходження із бюджету - - - - - - - - - -
Інші джерела 
фінансування (за видами)

- X, - X - X -

•.. - - - - - - - - - - іИ
Інвестиційний проект 2 - т - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
Усього - - - - - - - - - - і

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

! Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Н ачальник управл іння праці та  соц іального 
захи сту  населення Л и сичан ської м ісько ї ради Є здакова О. А.

(ін іц іали  та  прізвищ е)

П О ГО Д Ж ЕН О :
Н ачальник ф інансового.управління 
Л и сичан ської м ісько ї ради

С ап егин а О .В.
(ін іціали та прізвищ е)(підпис)



(  ЗАТВЕ^ 'ДЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

jfC>, С У  t& W  № > 4

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. _  0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0810000_____Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0813160_______1010_____ Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  _578,900_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
_578,900_ тис. гривень та спеціального фонду - _____________тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ПКМУ від 29.04.2004р. № 558 « Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги»

ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

ЗУ « Про охорону дитинства»

Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 
роки

6. Мета бюджетної програми _  Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами _

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813160 1010

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 1

1 0813160 1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

578,900 578,900

1.1 Завдання 1
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги/ чім осіб, що обслуговуються соціальними слуг "'ами)

578,900 578,900

Усього 578,900 - 578,900



с ... с.:
9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у  складі бю дж етної програми 

______________________________________________________________ (тис, грн) ________

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Комплексна міська програма соціального захисту населення 
міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

0813160 578,900 ■ 578,900

Підпрограма 1
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги, фізичними особами

0813160 578,900 578,900

Усього 578,900 - 578,900

10. Результативні показники бю дж етної програми у  розрізі підпрограм і завдань
№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0813160 Підпрограма 1
Забезпечення соціальними послугами громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей 3 
інвалідністю, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги, фізичними особами

578,900

1.1 Завдання 1
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги (крім осіб, ЩО 
обслуговуються соціальними службами)
з а т р а т тис.грн. Розрахунок потреби 578,900
п р о д у к ту
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням 
компенсації

осіб ЗВІТНІСТЬ 271

Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за 
надання соціальних послуг, з них: осіб звітність 271

особам з інвалідністю 1 групи осіб звітність 92
громадянам похилого віку осіб звітність 117



особам з інвалідністю 11 групи осіб звітність 24
Дітям з інвалідністю осіб звітність 0
особам з інвалідністю 111 групи осіб звітність 3
Хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують постійної сторонньої допомоги, визнаних 
такими в порядку, затвердженому МОЗ

осіб
звітність 35

ефективності
якості X
питома вага призначених компенсацій до кількості 
звернень за призначенням компенсації

% Розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

• ■ •  •  • • •  2 
11. Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходж ення із 
бюдж ету
Інш і дж ерела  
фінансування (за 
видами)

X X X

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

V 7 -Н ачальник У П СЗН  Ґ І   ОЛ.  Є здакова__
Ч^тдпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО: 

Н ачальник ф інансового управління
(підпис)

О.В. О н е ги н а __
(ініціали .-прізвище)



f  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ж 2О Р Л 04Г  № #

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

.  Ж?- ОТ- М И Т  №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. _ 0800000 " .  ‘ У правління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0810000_____Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0813180______ 1060_____ Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 
на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  _216,800_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
_216,800_ тис. гривень та спеціального фонду —_____-_______ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:



Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №  2246-19;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Рішення сесії міської ради від 12.08.2008р. № 708 «Про затвердження Положення «Почесний громадянин міста 
Лисичанська»

Рішення Лисичанської міської ради від 27.02.2014 №  62/1064 «Про надання пільг на житлово-комунальні послуги та 
послуги зв’язку членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав»

Рішення Лисичанської міської ради від 26.01.2017 № 22/232 «Про надання пільг на житлово-комунальні послуги та 
послуги зв’язку членам сімей загиблих учасників АТО»

6. Мета бюджетної програми _  Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)_ на оплату житлово- 
комунальних послуг і природного газу_

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і 
природного газу

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

Підпрограма 1

1 0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і 
природного газу

216,800 216,800

І  {



1.1 Завдання 1 f-----.—,-----\
Надання пільг почесним громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг і природного газу

181,200 - 181,200

1.2 Завдання 2
Надання пільг членам сімей загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 21,900 - 21,900

1.3 Завдання 3
Надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово- 
комунальних послуг і природного газу

13,700 - 13,700

Усього 216,800 - 216,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
______________________________________________________________________________________ (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1

Усього

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру • Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0813180 Підпрограма 1

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і 
природного газу

ТИ С .ф Н . Розрахунок потреби 216,800

1.1 Завдання 1
Надання пільг почесним громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу

тис.грн. Розрахунок потреби 181,200

затрат

продукту



кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї). осіб рішення сесії 19
ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу

грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

794,74

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг від 
нарахованих

%
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.2 Завдання 2
Надання пільг членам сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу

тис.грн. Розрахунок потреби
21,900

затрат

продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб рішення сесії 5
ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу

грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

365

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг від 
нарахованих

%
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.3 Завдання 3
Надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО 
на оплату житлово-комунальних послуг і природного 
газу

тис.грн. Розрахунок потреби
13,700

затрат

продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб рішення сесії 4
ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу

грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

285,42

якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг від 
нарахованих

%
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

) )



11. Д ж ерела фінансування інвестицій”  ї х  проектів у розрізі підпрограм2 Q
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що 

характер изу ють 
джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І
Надходж ення із 
бюдж ету
Інш і дж ерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у  місцевому бюджеті видауків/надашЬ кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до  кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Н ачальник УПСЗН

ПОГОДЖ ЕНО: 

Н ачальник фінансового управління
(підпис)

О.А. Єздакова__
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина__
(ініціали та прізвище)



с

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення 
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету)

№  &  .

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого ф інансового органу)

П аспорт 
бю дж етної програм и місцевого бюджету на 2018 р ік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813230 1040 Виплата держ авної соціальної допомоги на дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у
(КПКВК МБ) (КФКВК) дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім 'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 
за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї  патронатного вихователя 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  1655,610 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1655,610 тис. 
гривень та спеціального фонду - _____________тис. гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетній кодекс України від 08.07.2010 №  2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» від 
31.01.2007 №  81 (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» від 26.08.2014 №  836;
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 20.09.2017 №  793;
Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім 'ї патронатного вихователя

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

(



с (

8. Обсяги ф інансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

1 0813230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім 'ї патронатного вихователя
Завдання: Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять 
за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї  патронатного 
вихователя

1655,610 - 1655,610

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_______________  (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми К П К В К Загальний фонд Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 - - - т
Підпрограма 1 - - - -
Підпрограма 2 - - - -

- - - -
Усього - - - -



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК Н азва показника
О диниця

виміру
Джерело

інформації
Значення
показника

1 2г 3 4 5 6
0813230 П ідпрограма: Виплата держ авної соціальної допомоги на дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім 'ях, грош ового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам  за  надання соціальних послуг у  дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за  дитиною " та  оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною  та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім ’ї  патронатного вихователя
Завдання: Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у  дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 
за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї  патронатного 
вихователя

1 затрат
кількість дитячих будинків сімейного типу од. звітність установ 2

кількість прийомних сімей од. звітність установ 9
кількість патронатних сімей од. зві тність установ 0
кількість прийомних батьків осіб звітність установ 9
кількість батьків - вихователів осіб звітність установ 4
кількість патронатних вихователів осіб звітність установ 0

2 продукту
кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу осіб звітність установ 15
кількість вихованців у прийомних сім'ях осіб звітність установ 13
кількість вихованців у патронатних сім'ях осіб звітність установ 0

3 ефективності
середні втр ати  на 1 вихованця у дитячих будинках сімейного типу грн. розрахунок 3818
середні витрати на 1 вихованця у  у прийомних сім'ях грн. розрахунок 3658
середні витрати на 1 вихованця у патронатних сім'ях грн. розрахунок 0

(
(



с (

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК спешаль'

ний
фонд

спеціапь
ний

фонд

загальний
фонд

загальний
фонд

загальний
фонд

спеціаль 
ний фонд

разомразом разом

Підпрограма І
Інвестиційний 
проект І______
Надходж ення із 
бюдж ету
Інш і дж ерела 
фінансування (за 
видами)_________

Інвестиційний 
проект 2______
Усього

Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у  розрізі п ідпрограм 2
(тис. грн)
Пояснення,

що
характери

зують
джерела
фінансу

вання

^Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
‘Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вадатіов / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєтеся з розбиві^ою за роками.

Начальник УПСЗН 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегииа
(ініціали та прізвище)



г  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ &

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

ЖР. р/. Ла&Р №

1._ 0800000_ 
(КПКВК МБ)

0810000_ 
(КПКВК МБ)

_0813240_
(КПКВК МБ)

2.

3.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік 

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(найменування відповідального виконавця)

 1090 Інші заклади та заходи
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  _498,300_ тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
_498,300_ тис. гривень та спеціального фонду -  - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;



Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля, 
затверджений рішенням сесії Лисичанської міської ради від 21.11.2013 № 55/969;

Постанова КМУ від 31.01.2007 № 99 « Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого»;

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб за рахунок місцевого бюджету затверджений рішенням 
виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 01.04.2014р. № 127

6. Мета бюджетної програми _  Забезпечення соціального захисту населення_

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

№з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813242 1090 Інш і заходи  у  сф ері соц іального  захи сту  і соц іального  
забезпечення

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

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1

1 0813242 1090 Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального забезпечення 498,300 - 498,300
1.1 Завдання 1

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст 
Лисичанська, Новодружеська, Привілля 373,432 - 373,432

1.2 Завдання 2
Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій 60,000 - 60,000

1.3 Завдання 3 ({



Надання щорічної ма^ іальної допомоги членам сімей загиблих ^ \ 
ветеранів війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного прожиткового 
мінімуму на початок бюджетного року для осіб, які втратили 
працездатність) -  мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, 
Привілля (за зверненням)

1,373 - 1,373

1.4 Завдання 4
Надання щорічної матеріальної допомоги особам, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення (в розмірі одного прожиткового мінімуму на початок 
бюджетного року для осіб, які втратили працездатність) -  мешканцям 
м.м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)

5,492 - 5,492

1.5 Завдання 5
Надання матеріальної допомоги сім'ям у  випадку втрати годувальника із 
числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих та потерпілих за умови 
скрутного становища (тривала хвороба, онкозахворювання, мінімальний 
розмір пенсії, тощо)

30,000 - 30,000

1.6 Завдання 6
Надання пільг по абонентській платі за телефон інвалідам по зору 
Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС 28,003 - 28,003

Усього 498,300 . 498,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 1_________________
Підпрограма 1____________________________________________________________
Інші видатки на соціальний захист населення________________________________
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська,

Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки________________________________
Усього

складі бю джетної програми

КПКВК
Загальний

фонд

0813242



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

0813242 Підпрограма 1

1 Інші видатки на соціальний захист населення 498,300
1.1 Завдання 1

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст 
Лисичанська, Новодружеська, Привілля
затрат Розрахунок потреби

витрати на надання одноразової матеріальної допомоги тис.грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

373.432

продукту
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги осіб рішення виконкому 480
ефективності

середній розмір одноразової матеріальної допомоги грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

778

якості

відсоток виплаченої одноразової матеріальної допомоги %
розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.2 Завдання 2
Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій
затрат
витрати на надання матеральної допомоги на поховання деяких 
категорій тис.грн. розрахункові дані 60.000

продукту
кількість отримувачів матеральної допомоги на поховання 
деяких категорій осіб журнал реєстрації звернень

120

ефективності
середній розмір матеральної допомоги на поховання деяких 
категорій грн.

розрахункові дані в 
бюджетному запиті

500

якості
відсоток виплаченої матеральної допомоги на поховання 
деяких категорій %

розрахункові дані в 
бюджетному запиті

100

1.3 Завдання 3 \ ** N
Надання щорічної матеріальної Допомоги членам сімей



загиблих ветеранів війни, які ли безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (в 
розмірі одного прожиткового мінімуму на початок бюджетного 
року для осіб, які втратили працездатність) — мешканцям м.м. 
Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)

о

затрат
витрати на надання матеріальної допомоги тис.грн. розрахункові дані 1.373
продукту
кількість отримувачів матеріальної допомоги осіб Журнал реєстрації звернень 1
ефективності

середній розмір матеріальної допомоги грн. розрахункові дані в 
бюджетному запиті 1373

якості

відсоток виплаченої матеріальної допомоги % розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

1.4 Завдання 4
Надання щорічної матеріальної допомоги особам, які стали 
інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного 
прожиткового мінімуму на початок бюджетного року для осіб, 
які втратили працездатність) — мешканцям м.м. Лисичанська, 
Новодружеська, Привілля (за зверненням)
затрат
витрати на надання матеріальної допомоги тис.грн. розрахункові дані 5.492
продукту
кількість отримувачів матеріальної допомоги осіб журнал реєстрації звернень 4
ефективності

середній розмір матеріальної допомоги фН. розрахункові дані в 
бюджетному запиті 1373

якості

відсоток виплаченої матеріальної допомоги % розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

1.5 Завдання 5
Надання матеріальної допомоги сім'ям у випадку втрати 
годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
евакуйованих та потерпілих за умови скрутного становища 
(тривала хвороба, онкозахворювання, мінімальний розмір 
пенсії, тощо)

30.000

затрат
витрати на надання матеріальної допомоги тис.грн. розрахункові дані 30.000
продукту



кількість отримувачів матеріальної допомоги осіб журнал реєстрації звернень 15
ефективності

середній розмір матеріальної допомоги грн.
розрахункові дані в 
бюджетному запиті 2.000

якості

відсоток виплаченої матеріальної допомоги % розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

1.6 Завдання 6
Надання пільг по абонентській платі за телефон інвалідам по 
зору Лисичанської територіально-виробничої організації 
УТОС
затрат тис.грн. розрахункові дані 28.003
продукту

кількість отримувачів пільг осіб
Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги

45

ефективності
середній розмір витрат на надання пільг по абонентській платі 
за телефон інвалідам по зору Лисичанської територіально- 
виробничої організації УТОС

грн. розрахункові дані в 
бюджетному запиті 622.29

якості

питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахункові дані в 
бюджетному запиті 100

11. Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
_________________________________  (тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

£ л ------------------— т і ------------—  П



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касовелдатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків з в і т і ,  о  

періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Інвестиційний 
проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєтмїяз розбив

Начальник УПСЗН здакрва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО: 

Начальник фінансового управління О.В. Сапегина__
(ініціали та прізвище)


