
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0710000000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

09.02.2021 7

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

03192974

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0813242 3242 1090

0810000
Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

03192974

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення обласної ради "Про Програму "Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки" від 13.12.2018 №1331, наказ Міністерства соціальної політики 

України 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та 

соціальне забезпечення", рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

1 Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та фінансова підтримка громадським організаціям

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

10 166 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної 

адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Реалізація державної політики у сфері соціального захисту

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 166 200,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 356,00

0

кількість осіб, які будуть проходити курси

осіб

регіональна Програма "Турбота" 

щодо посилення соціального 

захисту громадян на 2019-2020 

роки

36,00 0,00 36,00

0

кількість учасників АТО, ООС, бійців-добрововольців. Сімей 

загиблих
осіб

регіональна Програма "Турбота" 

щодо посилення соціального 

захисту громадян на 2019-2020 

роки

1 356,00 0,00

2 743,00

0 кількість громадськи організацій од. календарний план 20,00 0,00 20,00

0

кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпечених 

верст населення
осіб

регіональна Програма "Турбота" 

щодо посилення соціального 

захисту громадян на 2019-2020 

роки

2 743,00 0,00

0 продукту 0,00

0
обсяг видатків для надання матеріальної допомоги на лікування, 

протезування, придбання імплантів
грн.

календарний план
3 200 000,00 0,00

0

обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, курсів з метою 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

внутрішньопереміщених осіб

грн.

календарний план

50 000,00 0,00 50 000,00

0

обсяг видатків на надання матеріальної допомогиучасникам АТО, 

ООС, бійцям-добровольцям з числа мешканців Закарпатської 

області, сімям загиблих, батькам на дітей до 18 років
грн.

календарний план

1 290 000,00 0,00

0
обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським 

організаціям
грн.

календарний план
1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

0
обсяг видатків на надання допомоги малозабезпеченим верствам 

населення
грн.

календарний план
2 977 000,00 0,00

0,00 10 166 200,00

2 надання фінансової підтримки громадським організаціям 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

УСЬОГО 10 166 200,00 0,00 10 166 200,00

Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Усього 10 166 200,00

1

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

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

1 0,00 8 566 200,00

1
Регіональна програма "Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-

2021 роки
10 166 200,00 0,00 10 166 200,00

1 54

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4
0,00

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

2 977 000,00

1 290 000,00

3 200 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

8 566 200,00

Спеціальний фонд

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0



М.П.

0,000
збільшення кількості осіб, які будуть проходити курси з попереднім 

роком
відс.

розрахунково
0,00 0,00

0,00

0
збільшення кількості громадськтх організацій порівняно з 

попереднім роком
відс.

розрахунково
0,00 0,00 0,00

0
зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги у 

порівнянні з попереднім роком
відс.

розрахунково
0,00 0,00

7 843,00

0 якості 0,00

0
середній розмір допомоги на лікування, протезування, проведення 

оперативних втручань
грн.

розрахунково
7 843,00 0,00

951,00

0 середній розмірвитрат на одну особу, яка буде проходити курси грн. розрахунково 1 389,00 0,00 1 389,00

0
середній розмір допомоги учасникам АТО, ООС, бійцям-

добровольцям, сімям загиблих
грн.

розрахунково
951,00 0,00

1 085,00

0 середній розмір витрат на одну громадську організацію грн. рорахунково 80 000,00 0,00 80 000,00

0 ередній розмір матеріальної допомоги на одного одержувача грн. розрахунково 1 085,00 0,00

408,00

0 ефективності 0,00

0
кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування, 

придбання імплантів
осіб

звіт
408,00 0,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

09.02.2021

Заступник директора департаменту фінансів Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів

(підпис)

Михайло ПЕТРІШКА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту соціального захисту населення


