
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014  № 836 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ 
Управління праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 
наказ  
Департамент фінансів та бюджетної політики 
Ужгородської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
  
_________________ № ______  
 
 

 
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
 
 

1. _0800000 ___                Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
               (КПКВК МБ)                                        (найменування головного розпорядника)  

2. _0810000___                 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
               (КПКВК МБ)                                    (найменування відповідального виконавця)  

3. _0813240__    _____     Інші заходи та заклади 
      (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1300,000  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 
1300,000  тис. гривень та спеціального фонду – _0,000_ тис. гривень.  



 
     5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України,стаття 2 ЗУ «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», пункт 22 частини І статті 26 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» 
Рішення сесії Ужгородської міської ради №894 від 14.12.2017р. «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 
рік», рішення XXI сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1032 від 23.02.2018р. «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», 
рішення XX сесії VII скликання Ужгородської міської ради №994 від 22.02.2018р. « Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 
захисту громадян на 2018 рік», рішення XXIIІ сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1074 від 15.05.2018р.   
 
     6. Мета бюджетної програми  Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів 

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

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення  

 
 
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 

1 
 
 
0813242 

 
 
  1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 

   

   Завдання    

 
  Забезпечення надання адресної 

матеріальної допомоги громадянам, які 
потребують соціальної підтримки 

 
     
1300,000 

 
 

0,000 

 
     

1300,000 

   Усього      
1300,000 

 
0,000 

 
1300,000 

 
 
 
 
 

 



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     
Програма додаткових гарантій 
соціального захисту громадян на 2018 
рік  

0813242      1300,000 0,000      1300,000 

Усього       1300,000 0,000      1300,000 
 
 
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 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
   

  Завдання    
 

 
Забезпечення надання адресної матеріальної  
допомоги громадянам, які потребують соціальної 
підтримки 

   

  затрат    
 

 
Обсяг видатків для забезпечення надання адресної 
матеріальної  допомоги громадянам, які потребують 
соціальної підтримки 

грн. Бюджетні асигнування 1300000,00 

  продукту    
 

 
Кількість отримувачів доплати за користування 
телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати 
інвалідам 

осіб у місяць список Укртелеком 45 

 
 

Кількість осіб за яких відшкодовано вартість 
проведення ритуальних послуг у зв"язку з 
похованням самотніх (бездомних)  

осіб за рік рахунок  та акт виконаних робіт 
Ужг.ККП, 

10 

  Кількість осіб яким надано одноразову допомогу на 
поховання особи з числа безробітних 

осіб за рік заява на поховання 20 

  Кількість осіб - учасників АТО для одержання 
мат.доп.  

осіб за рік списки, розпорядження міського 
голови 

46 

 
 

Кількість осіб на одноразову матеріальну 
допомогу,малозабезп.осіб, яким було встановлено 
елект.опалення на покриття витрат на оплату 

осіб за рік списки осіб на мат.доп., 
рішення сесії, розпорядження 
міського голови, протоколи 

500 



вартості резерву абонованої потужності, згідно 
рішень сесії, протоколів координаційної комісії, 
розпоряджень міського голови 

координаційної комісії 

  Кількість одержувачів адресної доп.членам сімей 
загиблих учасників АТО 

осіб у місяць  список , журнал реєстрації 24 

  Кількість перевезених тіл померлих мешканців міста 
до моргу 

осіб за рік рахунок і акт вик.роб. 300 

  Кількість осіб яким передплачено газету Ужгород осіб за рік рахунок, списки осіб 800 
  Кількість продуктових наборів осіб за рік рахунок, накладна 316 
  Кількість придбаних путівок одн. за рік рахунок, накладна 5 
  ефективності    
  Середній розмір доплат за користування телефоном в 

розмірі  50% суми абонентної плати інвалідам 
грн. Розрахунок (співвідношення обсягу 

фінанс.до кількості отрим.доп.) 
25,92 

 
 

Середній розмір витрат на відшкодовання вартісті 
проведення ритуальних послуг у зв"язку з 
похованням самотніх (бездомних)  

грн. Розрахунок (співвідношення обсягу 
фінанс.до кількості отрим.доп.) 

3500,00 

  Розмір витрат на надання одноразової допомоги на 
поховання особи з числа безробітних 

грн. розрахунок, цільова програма  510,0 

  Середній розмір витрат на надання одноразової 
матеріальної допомоги  

грн. розрахунок  

  Розмір витрат на надання  адресної доп.членам сімей 
загиблих учасників АТО 

грн. цільова програма 500,00 

  Розмір витрат на учасника АТО для одержання 
мат.доп.  

грн. списки 2000,00 

  Середній розмір витрат для перевезених тіл 
померлих мешканців міста до моргу 

грн. Розрахунок (співвідношення обсягу 
фінанс.до кількості отрим.доп.) 

150,00 

  Розмір витрат на придбання продуктових наборів грн. накладна 157.00 
  Розмір витрат на передплату газети Ужгород грн. рахунок 3,00 
  Вартість путівки грн. рахунок 8000,00 
  якості    
  Відсоток фактичних витрат від запланованих %  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 
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            



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 

 Надходження із 
бюджету 

           

 Інші джерела 
фінансування (за видами) 

 х   х   х    

 …            
 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 зазначається з розбивкою за роками. 

 
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення                                   __________            ___А. Біксей______________ 
                                                                                                                (підпис)                                     (ініціали та прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Директор департаменту фінансів                            __________          __  Л. Гах______________  
та бюджетної політики                                                                        (підпис)                                      (ініціали та прізвище)        
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