
зА]ъЕр/IreI IO
Н]ка, MlIUqeP( m фilщ(ls Ущtrи 2о чш 20l4 pry М 8jб
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Звiт
про паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за _2019_ piK, о800000

2. 08t0000
(код)

] о8lз049 1040(код) (кфвк)
4. цйi держшноi полiтикЕ, на досягненм яш спрямоваЕо решiзацiю бюджетноI профа[lи

5. Меm бю,окшоi програми
Вiдшкодування Bapтocтi послуг по догляду за дитиною до 3-х р. ''мунiципальна няня''

6, Завдаш бюдкшоi програми

7. Видаш (наданi rрелrш з бюлжеry) m напрями вкористаш бюл1сmх коштiв за бюлкещою Ilрограмою

rрвеш

{ щодо пршж касовж з за напрямом викориmнш бюдкmпаспоФ бюд(gшоi програми-вiдсутtiсъ зареесlроваЕж бю.ркешш зобовязаш
вц завер.IDкеш у

8, Вrцаro (надапi крелrпt з бюшкеry) на реалiзацiю мiсчевих/регiонаrьнж програм, якi вжоцrcться в межах бюлкm;оi програми

грнвень

9. Резульmтивнi покшниш бюджmноi програми m анмiз ix виконанш

N

l
L{iль державноI полiшки

захцст

N

mою

Напрями викорисuвm бюджеrш
коштiв+

KacoBi вццатм
загшьний

фонд
спецiшьний

фоrц усього
загшьний

бош
спецiшьний

фош усього
загшьний

фонд
спецiапьrшi

фоrц усьоm

Вiдшкодування BapTocTi послуг по
догля.ry за дшною до 3-х

р.мунiципальна шм"
20000,00 20000,00 8491,lб 8491,lб

9

l l502,84 l l 502,84

20000,00 8497.1б 8497,16 l t502,84 l l 502.84

N
зlп

l

Найменуванш мiсцево7

регiонuьноi програми

юдкетноi з
загшьний

фонд

спецiшьний
бош усього

5

загшьний
фонд

спецiшьний

фоrц усього
загшьний

фош
спецiмьшй

фош усъого

l0 ll

N
з/п

Покшним одиншlя
Bшipy

!жерело
iнформа

цii

За*ерд*е"о у паспорriЪБЙепоi Фашпi резчльiшй
загальний

фонд
спецiальний

фонд
чсього загальшй

фонд
спецiшьний

фонд усього
загilьшй

фоrц
спецiалькй

фоцд усього

олерх5вачiв

вадоmi
пос.л}т по
догля.ry за осiб

ЗвIт.

особовi
справli.

випlтнi

вiдоrtоФi

з,00 3,00 l l
дшавою до

х
р,'rryнiщпшь

ltlж

2 2

l

l

середнiй

розмlр
вiдшкодвшш

8apтoФi
поG4F по

догляд}, за

шияою до 3- 
]

'"i{iy*"l

грн,

3BiT.

особовi

спрши,
випrатвi
вiдоvоmi

l4 lб
l626,00

та

l626,00 14 lб

на момеm

2l0 2l0

ояснеЕш щодо пршш розб
якостl

Завданш

N
з/п

ожmоI

70000 о0

поканики



.s

ý *
.\.ý

4

l0. Узагальнений Висновок про виконанш бюд)r<етноi програми.Бюддеша програма обсязi

rЪ М-"щ"* вкорffmffi бюдФ KoIfrB, иfiерщенl у ласпоFi бюмfilоi лIюIFIш,

Керiвник установи - головного розпорядпика
бющшцих коштiв

Керiвпшк самостiйпого струшурпого пйроздйу з
фiнансово-економiчнrrх питань - r.оловного

J. в.l.тЕрпАЙ
liнiщiМйц*дliййi-.-

о.Ф пеочi(ffi
t}

фц



здтвЕрju€но
НахФ [liHiФeFTM Фiн!6сiб УФiнп 26 ерпц Фl4 рryМ 836
(ч фд!кцiiнакюу \liпicтeщш фiн!нсitУryiпяlh29 ryудш 20lEprye lШ)

. о800000l-_--.]i;;--

2 o8l0000
(ход)

3. о8lз08l 1010(код) (кФквк)

4- Цiлi державноi полiтики, на досягненяя яких

Звiт
про впковання паспорта бюджетпоi програмя мiсцевого бюлжеry ш _2019_ piK

Управлiння соцiального захисry населення Бере.i9с|коi раЙонн9Т державноi адмiнаФрацii
(наи!.п\внн' 3аловцлrьпоfu itrхонOвщ)

Надання державноi соцiальноI допомоги з iнвалiднiстю з дитинст9а та дiтям з iнвалiднiФю
спрямовано решI3ацiю бюджетноi лрограми

N
зlп I{iль державноi полiтикlr

найбiльш

5, Мета бюджетноi програмtr
Надання державно-l соцiальноТ допомоtи особам з iнваriднiстю з дитинft8а та дiтям з iнвалiднifiю

6, Завдапш бюджетноi проФамli

7, Видатки (паданi крелити з бюлжеry) та напрями викорцстання бюджmнltх коштiв u бюдхетною програмою

rрикиь

цодо причия за напрямом викорцстання кощтlв sтверджеЕих у
програми-вiдсутнiсть заресстрованих бюджетяпх зобовязнь

8. Вилатки (HMaHi КРеДитп з бюджету) на реuiзаuiю мiсчевлlрегiонмьнttх програм, якl викоЕуютьсr в межах бюджетноi програмrl

гриreнь

N
dп

Найменушння MicueBoi7 регiоншьff oi програми
3

игцьний
rЬонл

спецluьнilи
фонд усього

цгыьниil
боял

спецiшьний

фолд усього
игшьний

фонл

сп€цlшьни!
tЬопл усюго

l 2 з 4 6 ,|
8 9 l0 11

9, Результатпвнi показники бюджетно'i програми та анщiз ix sllконання

N
Завданвя

з 3

зN
зlп

Напрями вякорисшш бюджшних кошiв* чгшьнпl'i
фонд

спецlщьнllи

бонл усього
загшьний

Фонд

спецlшьнпи
бонл усього

игшьний
фонд

спецiilьний
боял усьоrc

l ] 4 5 6
,7

8 9

НадаЕш державно-i соцiщьноi допомоги особам з
iнвuiднim з дитинс l ва та дiтям з iнвшiднiстю l l 500000,00 I 1500000,00 l 1 1 I5146,95 1lll5146,95 38485з,05 з8485з,05

Усього l 1 500000 00 l l 500000.00 llll514695 llll5146.95 з8485з.05 з8485з.05

N
dп

Покшники
одивищ
вимiру

,Щжерело
iнформа

цii

Фактичн
игмьний

бонл
спсцiшьнпй

tЬонл усього
загщьний

фовд
спецiuьнtrй

tЬонд усього
игшьний

фонд
спецlщьвии

фонд усьоrc
2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 2 lз

итDат

мiж аюичнимп та зтвердженвми результативними показниками
l прод\,ктч

кiлькiсть одерлтвачiв

допомоги особам з
iншiдшiсrc з дmинmm I

Фупи пiдФупи Д з
падбsвкою на догляд

осiб

Звiт,
особовi
справи,
вишатнi
вiдомост

i

з0,00 30,00 30 30 0 0

кйькiоь олержушчiв
допомоги особам з

iпвшiдвim з дитинстщ I

фупи пiдгрупи Б з
вадбавкою на догляд

осlб

Звiт,
особовi
справи,
вишатнi
вiдомост

i

з0,00 30,00 30 з0 0 0

кiлькiсть олерхryвачiв

допомоги особам з
iявшiдвiсm з дитинства II

Фупи

oclo

JBlT,

особовi
справ!,

влплатнi
вiдомост

66,00 66,00 69 69 з

кiлькiсть олеряryвачiв

допомоги особам з
iншiднiстю з дитинстш III

фупи

осiб

Звiт,
особовi
справи,
BtrшaTHi
вiдомост

i

l48,00 l48,00 l52 t52 4 4

2 ll

покшники.



кiлькiсть одерrсувачiв
допомоги па дiтей з

iнвшiдЕiсrc BiKoM до 18
poKiB без надбавки на догляд,

у тому числi захворювання
яких пов'яанi з
Чорнобшьською

катастрофою

осiб

Звiт,
особовi
справи]
вишатнi
вtдомост

t]

29,00 29,00 28
1

кlлькIсть одерлJвачIв
допомоги з надбавкою на

догляд ва дiтеЙ з
iнвщiднiсrc BiKoM до 6

poKiB, у тому числi
захворювання яких пов'язанi

з Чорнобшьською
катастрофою

осiб

Звiт,
особовi
слрави,
вишатнi
вiдомост

i

20,00 20,00 19 19 l l

кlлькlсть одержyвачlв
допомогп з надбавкою Еа

догляд ва лiтей з
iнвшiднiстю пiдrрупи Д

BiKoM до б poKiB, у тому числi
захворюванщ якшх пов'язанi

з Чорнобшьською
катастрофою

осiб

З BiT,

особовi
слрави,
вишатнi
вjдомост

i

2,00 2,00 3 l

I

кйькiсть одерхавачiв
допомоги з надбавкою на

догляд на дiтсй з
iнвшiднiстю BiKoM вiд б до

l 8 poKiB, у тому числi
захворюванм якпх пов'язанi

з Чорнобшьською
катастрофою

осiб

Звtт.

особовl
справи,
вишатяi
вiдомост

il

lбз,00 lбз,00 l66 166 з з

кЙькiсть олержуmчiв

догшд на дireй з
iнвшiднiсrc пiдгрупи Д
BiKoM вiд б до l8 poкiB, у
rcму числi ихворювавня

frих поs'яза!i 3

Чорнобшьською
катастрофою

осiб

Звiт,
особовi
справп,
виплатнi
вiдомост

i

28,00 28,00 11 21

кiлькiФь одерr(увачiв
допомоги на поховаяш осiб з
iнвшiдпiстю з дитинства та

дiтей з iншiднiстю

осiб

Звiт,
| особовi

справи,
виплатнi
вiдомост

i

0,00 0,00 5 5 5

та

серелньомiсячпий розмiр
допомоги особам з

itвuiднim з дитинства I
групи пiдгрупи Д з

надбавкою на догляд

Фн,

звiт,осо
бовi

справи,
влшатнi
вiдомост

i

з2l 2,80 з2l 2,80 зl 56 зl56 56,8 56,8

середньомiсячний розмiр
допомоги особам з

iнвшiднiстю з дшянства I
групи пiлгрупи Б з

надбшкою на догляд

Фв.

Звilосо
бовi

слрави,
вишатнi
вiдоitоф

i

l 564,00 l 564,00 l 54з l54з 2l 2l

ссреднюмiсячнпй розмiр
допомоги особам з

tвшцнtсш з дшяmш II
групи

грн,

Звiт,осо
бовi

справ}l,

впшатнi
вiдомоm

i]

l 564,00 l 564,00 l 5з5 l 535 29 29

серелньомiсячний розмiр
допомоги особам з

lнвutднtсm з дптинства JlI
групв

грн l 56.1,00 l 564,00 ] 5з7 l 5з7 27 21

серелньомiсячний розмiр
допомоги на дireй з

iнвцiднim BiKoM до l8
надбавки на

у тому числi здхворюмння
яких пов'яипi з
Чорнобшьською

кmастрофою

г?н,

Звiт,осо
бовi

справи,
виплатнi
вiдомост

i

l944,з0 l944,30 l 537 l 5з7 407,3 407,3

l

з l

l

5

ефективностi



2890 2890 96,2 96,2

середньомiсячний розмiр
допомоги з нщбавкою ва

долляд на дtтей з

iнвшiлнiстю пiлгрупи А
BiKoM до б poKiB, у толry чrlслi
захворюванвя яких пов'язанi

з Чорнобильською
катастрофою

грн

Звiт,осо
бовi

справи,
виплатнi
вiдомост

i

279з,80 279з,8о

96,2 96,2грн,

Звiт,осо
бовi

справи,
виплатнi
вiдомост

i

2l5з,80 2l 5з,80 2250 225о

середньомiсячниii розмiр
допомоги з нцбавкою на

догляд на дiтей з

iнвщiднiстю BiKoM вiд б до
l8 poKiB, у тому числi

захворюмнвя яких пов'язанi
3 Чорsобшьською

катастрофою

з250 з250

середньомiсячяий розмiр
допомоги з надбавкою на

доглrд на дiтей з

iввшiднiстю пiлгрупи А
BiKoM вiд б до 18 poкiB, у
тому числi захворювання

яких пов'язанi з

Чорнобильською
катасDофою

грн,

Звiт,осо
бовi

справи,
влшатнi
вiдомост

i

з2l2,80 з21,2,а0

4261грн,

Звiт,осо
бовi

справи,
впплатнi
вiдомост

i

0,00 0,00 426,1 4267 426,1

середпьомiсячвий розмiр
допомоги на похованш ооiб з
iншiднiш з дитинстм та

дiтей з iншiднiстю,

якостl

DозмlDчисельвостi

l0. УзгшьнеЕпй вlсновок про виконання бюлжетноi програмп Бюлжетна програма вuконана в

. fuпоцюrься ei ншря!и викориФдлмбюжdнu\ хошriц !тфrж.пi\ пдспорп бюаtrк,iпрryvя.

Керiввик установи . гшовЕого ро]порядвика бюджетвих коштiв

Керiвuшк самошiйвого струкryрного пiлрозлйу з фiнансове
екошошiчцвI пвтдffь - голоDного розпорядвшка бюджетних коштiв

G

}

о.Ф
ав

r



, о800000
(хол)

. o8l0000
(код)

, о8lз082 ]o]n, (ход) йЩ-
4, I_{йi лержавноi полiтики, на досягнення

Надання державноi соцiально-l допомоги
допомоги на догляд

яких спрямовано решiзацrю бюджоно] програми

зАтtsЕрд{тI lo

Звiт
про викоцапшя паспорта бюджетноiпрограмп мiсцевого бюшету за _2019_ piK

Н*а, MjHKleFш фцil.ш Укрiяи 2п фрпш 20l4 рry м Во
^ 

Ffaxцi нзцlч М jнlftF lBa фhднсl! УlвlянsЕ 29 т!ш 20IE фý & l2Ф,

особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю, державноi соцiальноТ

5_ Моа бюл:кmноi прогрши

a,"ЖТ#}1Т"jfrrХil";"'О"""'ОГИОСОбаМ,ЯКi НеМаЮТЬправанапенсiю,таособамзiнвалiднiстю,державнотсоцiальноiдопомогинадогляд

7, Вилтки (налшi кредити з бюдхrу) та напрrми викориФання бюджmних коштiв за бюитною прогрыою

щодо причин в|лилення обсягiв касових ви:аткiв (нщаянх к?едитiв з бюмеry) за ншрямом викориФання бюдтсqних коштiв вiд обсягiв, зmверджених у пrcпоргiпрогрши-вiлсlтнiиь зарееmроваяих бющmних зоФвязань

8, Видшки (нашнi кредяти з бюжоу) на реuiзаuiю мiсuевих,'регiоншьних прогрш, якi викон)rcться в межм бюжоноi прогрыи

гривеЕь

9, Результативнi поrcники бюджqноi прогрши та аншiз ix виконання

усюrc

гривепь

20939l,4

N

насФення

N

не мють на
на

кредити з
N
з/п

Напрями викориmанця бюджоних кощтiв* заruьний спецiаьний

фонд усьоrо
зага]ьвий

бонл
спецiшьний

фонд усього
l

загшьний
фонд

спецiшьний
Фонд усьоrc2 з

llнадання державноi соцiшьяоi допомоги особам,
якi не машь права на пецсiю, та особам з

iнвщiдвiqю, державноi соцiшьпоi допомоги на
догляд

5500000,00 5500000,00 5290608,6 5290608,6 209з91,4

5500000.00 5500000.00 5290608,6 5290608 6 209з91.4 209391.4

N
зh Найменувшня MicueBoi/ регiоншьЕоi проФаvи

2

з
загшьний

фонд

спецiшьяий

фонд усього
загuьний

фонд
спецiмьний

фонд усього
зшшьний

фонд

спецiщьвий

фопл усьоrc

9 l0

Покшники одиниця
вимiру

.Щжерело
iнформачii

4

юджtrно'l
заruьний

фонл
спецiшьний

фонд усього
загшьний

фовд
спецiмьпий

фовд усього
загшьний

фонл
спецiшьний

фонд

l

п
l продуry

Фобам з

I групи
справи, виматнi
BiдoMocтi

1з,00 1з,00 14 74 1 1

П Фупи

осiб з3iт, особовi
слрави, виматнi

50,00 50,0с 48 48 2 2

особаи з
iщiдiсфlIIrрylи

осiб 3эiт, особовi

вИомостi

112,00 112,00 11с 1,10 2

оФрж}щчiв
mм

щш"Маш.

осiб Звii особовi

справи, виматхi
вИомостi

0,00 0,00 0 0

щ оду дппrу
ос]6 Звiт, особовi

справи, виплатнi
15,0с 15,00 15 0

и Фх дireй
rод/Фнш

аиплатнi
9,00 9

трьох i
дтеп померлого

осiб

виматнj
з,00 з 0

мбам, якi

що д€ прФ
призшченм допомоги

3sj1 особовj

вaдомостi
1

цiль державноi полiтики

Звшвня

N
з/п

Фаписн лок8ниkи

(

1:

9,0(
( (

з,Oс з
(

54,0( 54,0с
1



ефеЕивяоФi
сеIЕщомiсячннЙ розмiр
допомоги Фобам з
iшшiдiсф I гр}тн

грн. Ззi1 особовi 1564.00 1564.00 1564,00 1564,00

фtЕдьомiсiчвиЙ розмiр
допомоги фобам з
iшшiдiсm Il груш

грн. звiт, особовi l561.00 1 56,}.00 l56{.00 l56.1.00

ссрещомiсячний розмiр
допомоги фобам з

iшшiшiсm III грря

грн. звiт, особовi
справи, виплатнi

l564,0c l564.00 1561,00 l564,00

ФреФомiспшй розitiр
допомоги ш ош,ч дrrдry

грн. Звiа особо3i 1564,00 1564,00 15й,00 15и,00

ФрещомiсячнffЙ розмiр
допомоrи fiа Фох дiЕй
померлого гоýъ&шним

rpH, 38iT, особовi 1854,00 1854,00 1854,00 1854,00

оФше дftЕ померлого
на тьох l

розмiр грн. 3Bia особовi
справи/ виплаfri

2290,00 2290,00 2290,0а 2290,00

допомогtr фбаvt якi
дФiгли ,iKyj що ще право

rрн. 38iT. особовi

справи| виплатнi
15й,00 1564,00 1564,00 15м,Oс

цодо мiж пок8никши
якоФl

Аншiз оану внконання результативних поквникiв] у звязку iз змiною чисФьноФi одерrryвачlв допомоги втратн Фатусу, зняmя з облirа кориryФься розмiр
допомоги

l0. Узашьнсний висновок про викопапня бюджФноi прогрши,Бюджопа прогрша виконана в

'Зsцsцs)мr фiяалрмч вцорист!ння бюд*dя!х KolmlB, итв.пдеti \ паспоп' бlqжф!оi лргр.ми

Керiвник уставови - головиого ро!порядн{ка бюджетних коштiв

Керiвшпк самооiйного Фрукт].рЕого пiдроздiлу з фiнавсово-
економiчЕиt пптднь - головпого розпорядника бюджетних

в.l.тЕрпАЙ
tlпlШ","Ь;йй прiйЙi-

О.Ф Перчi
(iнiцЕе]iнiцdl прhвлщ.)


