
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

______ УПСЗН Іртиської міської ради____________
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

______ Фінансового управління___________________
(найменування місцевого фінансового органу)м іг  № І/у

П А С П О Р Т

бюджетної програми міспевого бюджету на 2019 рік

800000
(КПКВКМБ)

810000
(КПКВКМБ)

0810160 0111

Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об'єднаних територіальних 
____________________________________________________громадах______________________________________________

10224726,0

(найменування бюджетної програми)

10224726,0 гривень,
_  грн. та спеціального фонду -0,0грн

(КПКВК МБ) (КТФКВК)І
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

у тому числі загального фонду -
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих 
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з 
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УД Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року 
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,_____________________________________________________________________

З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

7. Завдання бю дж етної програми

№ з/п Завдання

1 здійснення наданих законодавством повноважень

2 забезпечення збереження енргоносїїв

8. Напрями використання бюджетних коштів:
ІЕЕ5І

№ з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі 

бюджету 
розвитку

Усього

і 2 3 4 5 6
1 здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 

праці та соціального захисту використання коштів
10224726,0 10 224 726,0

Усього 10224726,0 10 224 726,0

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

Назва місцевоі/репональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

г1 •  1 2 3 4

10 Результативні показники бюджетної програми :
№ з/п Показник | Одиниця виміру | Джерело | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього

і Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

1 Затрат

кількість штатних одиниць чоловік штатний розпис 50,5 50,5

площа адміністративних приміщень m 2 план приміщення 630 630

2 Продукту

кількість отриманих листів, звернень, 
заяв.скарг

одиниць журнал реєстрації 30500 30500

кількість прийннятих нормативно- 
правових актів

одиниць розрахунок 11 11

3 Ефективності

кількість виконаних листів, звернень, 
заяв,скарг

одиниць журнал реєстрації 30500 30500

кількість прийннятих нормативно- 
правових актів на одного працівника

одиниць журнал реєстрації 0,25 0

витрати на утримання однієї штатної
ОДИНИЦІ

грн розрахунок 202469,82 202469,82

4 Якості

відсоток вчасно виконаних 
листи,заяви,скарги у заг.к-ті

% 100 100



прийннятих нормативно-правових 
актів у заг.к-ті підготов.

% 100 100

2 Забезпечення збереження енргоносіїв
Затрат -

обсяг видатків на оплату енергоносіїв грн. 166959,00 166959,00

оплата енергоносіїв грн. кошторис 92916,00 92916,00

оплата водопостачання та 
водовідведення

грн. кошторис 5500,00 5500,00

оплата енергоносіїв грн. кошторис 68543,00 6854^00

Продукту

обсяг споживання енергоносіїв

теплопостачання Гкал розрахунок 49,80 49,80

водопостачання та водовідведеня тис.м4 розрахунок 0,30 0,30

електоенергії тис квт.год розрахунок 26,80 26,80

Ефективності

середній обсяг споживання 
комунальних послуг та енергоносіїв

Гкал на м2 розрахунок 0,08 0,08

середній обсяг споживання 
водопостачання та водовідведення

м3 на 1 м2 розрахунок 0,0005 0,0005

*
середній обсяг споживання 

електроенергії
квт/год на 1 м2 розрахунок 0,04 0,04

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(підпис)

П В Зброжек
(ініціали та прізвище)

Є.ВДанилюк 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
УПСЗН Ірпінської міської ради_______

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

М. №  М/9 № ЛІТ
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______ 800000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям
3. _______813011__________1030___________________________ громадян відповідно до законодавства________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31000000,0 гривень, »

у тому числі загального фонду - 31000000,0 грн, та спеціального фонду -0,0грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _________ З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_________________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з___________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-У11 Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року___________________
"Про міський бюджет м,Ірпінь на 2019 рік____________________________________________________________________________________

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 
6. Мета бюджетної програми _________________________________ відповідно до законодавства______________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№
з /п

Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі 

бюджету
ООЗВИТКУ

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Спрямування коштів на оплату пільг 

житлово-комунальних послуг
31000000 31 000 000,0

Усього

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

Затрат

1
витрати на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних 
послуг

тис.грн. розрахунково 31000000 31000000



кількість домогосподарст 
отримувачів пільг

домогосп. дані надавача 
послуг

8175

середній розмір пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 3792,05

2 П род укту

кількість отриманих листів,

кількість прийннятих

3 Еф екти вності
кількість виконаних листів, 
звернень,заяв,скарг
кількість прийннятих нормативно- 
правових актів на одного
витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

4 Я к о сті
відсоток вчасно виконаних 

листи,заяви,скарги у заг.к-ті
прийннятих нормативно-правових 

актів у заг.к-ті підготов.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 
УПСЗН Ірпінської міської ради 

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

і / ,  W.MW  №  лг
ПАСПОРТ

1. 800000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення IMP

2.
(КПКВК МБ) 

810000
(найменування головного розпорядника) 

Управління праці та соціального захисту населення IMP

3.

(КПКВК МБ)

813012

(найменування відповідального виконавця)
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- 

1060 комунальних послуг
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41320000,0 гривень, *
у тому числі загального фонду - 41320000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УІІ Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,_______________________________________________________________________________ _

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдамия

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№
з/п

Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі 

бюджету 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-
41320000,00 41 320 000,0

Усього 41320000,00 0,0 41 320 000,0

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

і 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання субсидій грн. кошторис 41320000,00 41320000,00

на житлово-комунальні послуги



2 П род укту

кількість домогосподарств 
отримувачів субсидій

домогос. дані стат.звіт. 8600 8600

3 Еф екти вності
середній розмір субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн. розраху
нково

801,00 801,00

4 Я к о ст і
питома вага відшкодуваних 

субсидій до нарахованих
% розраху

НКОЯО

100 100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

/



З АТ ВЕ Р Д Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

З АТ ВЕ Р Д Ж ЕН О
Наказ / розпорядчий документ

_______УПСЗН Ірпінської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______ Ф інансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

А ! , і?7 АР/9 № А / Ц

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
3. _______813021__________1030__________скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства___________________

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

4. Обсяг бю дж етних призначень/бю джетних асигнувань - 5000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - _____5000,0____  грн. та спеціального фонду-0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова______
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_____________________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_______________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року_______________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік________________________________________________________________________________________

Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
6. Мета бюджетної програми ___________скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства_______

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

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

1. 800000
(КТПКВК МБ) 

2. 810000
(КТПКВК МБ)

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№
з/п

Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі 

бюджету
D 03B H T K V

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Спрямування коштів на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

5000,0 5 000,0

Усього 5000,0 5 000,0

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

Затрат



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

тис.грн. розрахунково 5000,0 5000,0

кількість домогосподарст 
отримувачів пільг

домогосп. дані надавача 
послуг

3

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

грн. розрахунково 1666,67

2 П родукту

кількість отриманих листів,

кількість прийннятих

3 Еф екти вності
кількість виконаних листів, 
звернень,заяв,скарг
кількість прийннятих нормативно- 
правових актів на одного
витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

4 Я к о сті
відсоток вчасно виконаних 

листи,заяви,скарги у заг.к-ті
прийннятих нормативно-правових 

актів у заг.к-ті підготов.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ

_______УПСЗН Ірпінської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

. Ш 9  № Л р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______ 800000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000______  Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
3. ______ 813022_________ 1060__________твердого палива та рідкого пічного побутового палива та скраплиного газу________,

(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34000,0 гривень,

у тому числі загального фонду - 34000,0 грн. та спеціального фонду-0,0грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УІ1 Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива
6. Мета бюджетної програми ___________________ та рідкого пічного побутового палива та скраплиного газу___________________

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива та скраплиного
газу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

І Ш І І
JV®
з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі 
бюджету

Усього

1 2 3 4 5 6
Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на придбання
34000,00 34 000,0

•
Усього 34000,00 34 000,0

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і

Затрат

і

витрати на надання субсидій на грн. кошторис 34000,00 34000,00



2 П род укту

кількість отримувачів субсидії осіб розрахунково 4 4
осіб

3 Еф екти вн ості
середній розмір субсидії на грн. 7180,00 7180,00

4 Я к о ст і

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

П.В.Зброжек
(ініціали та прізвище)

Є.В.Данилюк
(ініціали та прізвище)

*



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 
УПСЗН Іртиської міської ради 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 
наказ___________________________
Фінансового управління

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік_

1. 800000 Управління праці та соціального захисту населення IMP

2.
(КПКВК МБ) 

810000
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення IMP

3.
(КПКВК МБ) 

0813031 1030
(найменування відповідального виконавця)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102200,0 гривень.у тому числі загальною 102200,0 гривень
та спеціального фонду 0,0 тис, грн

5 Підстави для виконання бюджетної програми З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих____________________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_____________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Іртиської міської ради УТІ скликання від 19 грудня 2018 року______________________
"Про міський бюджет м Ірпінь на 2019 рік,______________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми : ______ Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Завдання бюджетної програми:

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання інших пільг громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів: загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 5 7
1 надання інших пільг громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 102 200,0 102 200,0

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва місцевої/регіональної програми загальний фонд усього

1 2 4

Міська комплексна програма ”Турбота"2016-2020 р 102200,0 102 200,0

10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показники одиниця
виміру

джерело
інформації

загальний фонд
спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 5
1 Затрат \

витрати на надання інших пільг громадянам відповідно до гривень кошторис 102200,0 102200,0

2 Пізодукту X
кількість отримувачів пільг чол. розрахунок 340 340,0

3 Ефективності X
середні розмір пільги гривень розрахунок 300,6 300,6

4 Якості X
відшкодування середньої вартості пільг на проїзд % розрахунок 100 100,0

З Р "Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

П.В.Зброжек
(ініціали та прізвище)

Є.В.Данилюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ 
УПСЗН Ірпінської міської ради 

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

№ І / у

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______ 800000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______ 0813041_________1040___________________ Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами______________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1500000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 1500000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради УП скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми _______________ забезпечення надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами

7 Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі Усього

1 2 3 4 5 6
Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і 

пологами
1500000,00 1 500 000,0

Усього 1500000,00 1 500 000,0

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
( грн)

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
З І  п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 1500000,00 1500000,00
у зв"язку з вагітністю та 
пологами



2 Продукту
кількість одержувачів допомоги осіб розрахунково 560 560

3 Ефективності
середній розмір допомоги грн. 2600,00 2600,00

4 Якості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

П-В Зброжек
(інідіали та прізвище)

Є.В Данилюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_____УПСЗН Іртиської міської ради______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_____Фінансового управління____________
(найменування місцевого фінансового органу)

М .  #  № І / У

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______ 800000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 8 10000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______ 0813042________ 1040_______________________ Надання допомоги при усиновленні дитини__________________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500000,0 гривень.
у тому числі загального фонду - 500000,0 грн. та спеціального фонду-0,0грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради УП скликання від 19 грудня 2018 року__________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми _________________ забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п Завдання

Надання допомоги при усиновленні дитини

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№
з/п

Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі Усього
1 2 3 4 5 6

Надання допомоги при усиновленні дитини 500000,00 500 000,0

Усього 500000,00 500 000,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
_______________________________________________________________ ___________________ ___________  (грн)

Назва місцевоі/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 500000,00 500000,00
на дітей



2 Продукту
кількість одержувачів 
одноразової допомоги

осіб розрахунково 8 8

кількість одержувачів 
щомісячної допомоги

осіб розрахунково 20 20

3 Ефективності
середній розмір одноразової 
допомоги

грн. 10320,00 10320,00

середній розмір щомісячної 
допомоги

грн. 860,00 860,00

4 Якості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від дчУ'  <бУ' Л-О / № ^ - /  У

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення 62 сесії VII скликання Ірпінської міської ради 
№4577-62-VII від 19 грудня 2018 р. «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»” 
та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836 „Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 р. за №1103/25880

Н А К А З У Є М О :

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік Управлінню праці та 
соціального захисту населення Ірпінської міської ради за КПКВК: 0810160, 
0813011, 0813012, 0813021, 0813022, 0813031, 0813041, 0813042, 0813043,
0813044, 0813045, 0813046, 0813047, 0813081, 0813082, 0813083, 0813084,
0813085, 0813104, 0813160, 0813192, 0813210, 0813230, 0813242, що додаються.

V -і.
Начальник управління праці 
та соціального захисту населення 
Ірпінської міської ради П.В.Зброжек

Начальник фінансового управління 
Ірпінської міської ради

С С і С С

Є.В.Данилюк




