ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника управління соціального захисту населення
Гадяцької РДА Тарасенком В.Ю.
№ 42 від 20 листопада 2018 року
Управління соціального захисту населення Гадяцької РДА
(найменування

головного

розпорядника

коштів

місцевого

бюджету)

Фінансове управління Гадяцької районної державної
адміністрації____________________________________________
(найменування

місцевого

фінансового

органу)

від 20 листопада 2018 року N 87 ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. ___0800000___
(КПКВК МБ)

2. ___0810000____

Управління соціального захисту населення Гадяцької РДА
(найменування головного розпорядника)

_____Управління соціального захисту населення Гадяцької РДА ______

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. ___0813105___ ____ ____
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
_____________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1057,471 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
943,987 тис. гривень та спеціального фонду – 113,484 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги";
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"(із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р.№ 321" Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів";
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення";
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545 "Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 8 жовтня 2014 р. № 739 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики
України та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2014 р. за № 11320/26097.
Рішення шістнадцятої позачергової сесії Районної Ради 7-го скликання від 23.12.2016 року.
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії Районної Ради 7-го скликання від 27.01.2017 року.
Рішення двадцятої позачергової сесії скликання Районної Ради від 17.03.2017 року.
Рішення двадцять другої позачергової сесії сьомого скликання Районної Ради від 09.06.2017 року
Рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Районної Ради від 28.07.2017 року
Рішення двадцять четвертої позачергової сесії сьомого скликання Районної Ради від 18.08.2017р.
Розпорядження голови РДА №823 від 19.09.2017р.
Рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання районної ради від 07.12.2017р.
Рішення двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Гадяцької районної ддержавної адміністрації від 22.12.2017 року.
Рішення тридцятої позачергової сесії сьомого скликання районної ради від 02.02.2018р.
Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання районної ради від 16.03.2018р.
Рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання районної ради від 11.05.2018р.
Рішення тридцять четвертої сесії сьомого скликання районної ради від 14.06.2018р.
Рішення тридцять п’ятої позачергової сесії сьомого скликання районної ради від 12.07.2018р.
Розпорядження голови РДА №662 від 19.11.2018 року.

6. Мета бюджетної програми:
Надання соціальних послуг дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
Підвищення ефективності проведення реабілітаційних заходів із застосуванням нових методик та засобів реабілітації, відновлення функціональних
можливостей дітей-інвалідів з психо-фізичними вадами.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

0813105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

0813105

1010

943,987

113,484

1057,471

943,987

113,484

1057,471

Підпрограма
Надання реабілітаційних послуг
інвалідам та дітям-інвалідам
Завдання
Забезпечення діяльності центрів
професійної реабілітації інвалідів та
центрів соціальної реабілітації
дітей-інвалідів сфери органів праці
та соціального захисту населення
…
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

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
Підпрограма
Надання реабілітаційних послуг
інвалідам та дітям-інвалідам
Завдання
Забезпечення діяльності центрів
професійної реабілітації
інвалідів та центрів соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
сфери органів праці та
соціального захисту населення
затрат

4

5

6

одиниць

Штатний розпис

8,75

осіб

Журнал обліку зарахування дітей

50

грн

Управлінський облік

740,00

%

х

100

0813105

1

- кількість штатних одиниць

2

продукту
- кількість дітей, інвалідів,які отримали
реабілітаційні послуги

3

ефективності
- середні витрати на 1 дитину-інваліда
на рік

4

якості
- % охоплення дітей-інвалідів
реабілітаційними послугами

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

__________

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

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 з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____________
(підпис)

В.Ю.Тарасенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Гадяцької РДА

_____________
(підпис)

О.І.Кулик
(ініціали та прізвище)

