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Звiт
11po вшконання паспорта бюджетлlоi програмп мiсцевого бюджеry на _2019 piK

. о800000l.-

2. О810000

улоавлiння соцiальноrо захисw населення БеDегisськоi адмlнlстрацll
lidil,еmташu гопо!ного Fr]оршша)

упDавлiння соцiального захисw населення Беоеriвськоi адмiнiстрацii
(н.ймgпfuн,u !LOш]iФtrIilого вIцопаuш]

3. о816083 обl0 Проектнi,будisельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень мя розвитку сiмейних та iнщих форм виховання,
наближених до сiмейних. та забезпечення житлом дiтей-сиоiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклYвання, осiб з it числа

(код) (кФквк) 0пиvеIптаюtя бю,цйоi пlюгрirijl)

4. Цiлi державноi полiтиш, на досягнення якп спряNlовано реапiзачiю бюдя(етноI програIrи

N
з/п

I{iль дерrкавноi полiтики

l забезпечевш фiнансуваш на проетнi ,будiвельно-рсмоцщ! роботи, прчлбашя жшла та примiщень для розвитку сiмейнш в iншж форм

5. Мm бюджmноi програми

3абезпечення житлом та примiщеннями дитячих будинкiв сiмейного типу, iнших форм виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення
житлом дiтей-сирiт, осiб з ii числа

6. Завданш бюддетноi програми

N
з/п

Завдання

l
ЗабеЗпечення придбання житла m приrriщень для розвитку сiмейних m iншж форм вжовання, наблиrкенж до сirtейнш, прлцбанш соцiшьного жшла, жшла дlя

лiтей-сирiт, лiтей, позбав"цснж баъкiвського пiкrryвання, осiб з ix числа

7. Вклатш (наланi rрс:ш з бю:liеry) m напрями викорисmння бюд;кетних коштiв за бюд;кеткою црограмою

гршеБ

щодо пршин касовж (наданих крслшiв з бюлжеry) за напрямом викорисmння завердкеш у

8. Видаш (наданi Федити з бюФIiеry) на реалiзачiю мiсцевкrрегiоншьних лрогра}l, якi вихоrшъся в лtежах бюджетноi програлtи

гривень

9, Резульmтивнi покшники бюдх;ешоi програNlи m аншiз ii виконання

на вишаry
грошовоi

колiпенсщii
вцежнi дя
щр{ilшня
мловi

приrtiщеЕня

дя дiтей-
сшрiт, лiтей.
позбщених
батькiзського
пiклу,шяя,

осiб з i\ чиýла

юджсшоi KacoBi вилатки (наланi ьаслити зN
зlп

Напрями вжориспнш бюджmнж
коштiв* загшьний

Фош
спецiшьний

Фонд усього
загшьниц

бош
спецlшьнии

dlонл усього
загшьний

фовд
спецlшьнш

бош усього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
Вншаm грошовоi компенсацii длtя

прrчбаш жлла дпя дiтей-сирiт,
дireй. позбашrених батькiвського

пiмуванш. miб з ix числа

l 594,185,00 l 594,185.00 I 59,}485,00 l 594485,00 0 0

Усього 1 594485.00 1 594485.00 l 594485,00 l 594485.00

N

з/п

Найrtенуванш мiсцево17

регiон&lьноi проц)ами

юджетноi KacoBi видаш (наданi rредиu з

загмьний
фокд

спецiшьний
фоrц усього

загшьний
фош

спецiальнкй
бош

чсього
загаJIьнии

фонл

спецашffi
фонл усього

l 2 3 4 5 б 1 8 9 l0 ll

N
з/п

Пошшки Одиниrч
вшiру

Факичнi результаfrвн
iнформа

цrl

загшьнии
rЬовл

спецiuьний
фопд усього

загшьний

фоrrд

спеlцшьнии

сiош усього
загilьнии

riош
спецшьнш

бонп усього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз
l заmат

грн l 594485,00 l 594485,00 l 594485,00 l 594485,00 0 0

Розпоряд
ення

гоfоап

Закlрпатсь

ко1 ОДА
Bif

05.09.20l9

"v! 
4tlt.Bif

25, l l 20l9
р Л!652.

вiд
2s. l 1.20l9

р, -Ф 61t3



сирiт.

ьатькtвського
пiет}вшня,

з ix числа.

якi
перебувають

па обпiку
lромФвl що

потребують
полiпшецня

l0. Узага.rьнсrrий висновок про виконанм бюджетноi

. м"*.мrр"* вшориф!юd бх]ллфlm\ хопйs, gтФрiхсхi t

керiвник усгановll - головного ро]пOрядника

бюджотнпх коштiв

Керiввшк самостiйного mруюурного пiдрозлiлу з

фiнансово-економiчних питань - головного

l2,00
llз 13l2.00осiб

житlовпх

список
осiб. якi

як особл
слроти.

або
особаrr

3.003,00ом вiд

{8l

од.

кllьюФь ilтей.l
cnp,r. л,.ей |

лозбшениr 
I

пiк.ц,вавня.

осiб з i\ чис,r4
якиrr бl'де
вимачено
грошов},

коrlпепсщiю
за нмежнi дя

отрил!шяя
жят.ловt

приrriщення

00555.005,00од,

дu

cиpiт, дiтеii
позбд,lениt
батькiвського
пiпl'вшня.

яклrr ф'Jе
виLlачен0

Фошов!,
кочпенсщiю

отри\tщня
жпiовi

приrliцення

ефеffiност
l

3

00зl88973 l 88973 l 8897,003 l 8897.00

Роlпоряд)к]
ення

голови
Зшарпатсь

Koi ОДА
вiд

05.09,20l9
N! 48 l.Bi]
25 l 1,20l9

р,Ц-h5],

l,u,,'i'],,,,,

грн,

ВартiФь
M.Ia ля l
оf,ерцъача

грошовоi
компенсщti з

чиФа fiт€й.
сирiт, fiтей
позбщ]енпх
батькiвського
пiкт,вшня.

осiб з iI чиаrа

mlоясненш цодо причин розоlжffi

3,2 3,238,538,541,704|,1Ро]раý,нк
ово%

ипшфl

дiтей-спрiт,
позбФепих
бшькiвського
пiктlвшня,

отрпмщвя
шловi

вишачепо
грошOву

компевсщiю

з i\ чпсла,

якшм

а::0Зl

l

пьfiо
е t" |)
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про вшконанflя паспорта бюлжетяоi
Звiт

програмil мiсцевого бюджету яа _20l9_ piк

о800000!.-_---.l;.-
()8l0000,. (,.д)

,_J*#*
4, Цйi держФноi полiтttки, на досягнення

roфaнoro рrlФri!нх3)

я(нх спрямоваяо ремiзацiю бюдхетяо] програми

5, Мета бюджетноi програNlи

lншi заходи у сферi соцiального захиФу i соцiального забезпечевня

6. Зшдшня бюджетноi прогрNи

?. ВШтки (пцшi кредiтц з бюджет),) та нФрямil вltкористаняя бюджетнпх коштiв g бюдхФною прогршою
гривень

з напрямом використшня вlд затвердженп у

щодо причин вiдхшення касових

8.Видаци(нsдшiкредиmзбюджеry)нарешiшiюrtiсчевих/регiоншьнихпргрш,якiвнкону-ютьсявмежцбюджетноiпрогрЩи грпвень

9. Резульmшвнi покшникх бюджетноi прграми та аншiз ix вшконання

Цйь державяоi полlтllки

З8дшня

на

зюджffiоi
усього

спецiцьний
Фощ

uгшьний
фоядусьоrc

спецiмьний
фоц

шшьний
фонд

спецluьнли
бонд

зтшьнии
бонд

N
з/п

Ншрями викориФщня бюмФнпх коштiв*

87,82

l 87900ls?900l 87900,00l87900,00l

ъбезмеш lвд!ш рsтIоюj !атфiаf,ь'lоi

sJрýнd fuNуоп ryрlи! Bihп lJ ltрш

ltmllдrl. !&]овhпечеllБl гроýал|н! F,llоп\,

}часниýv АТО, пdiопетв! m iH,

87,822l5l2,182l5t2.182l600.0021600,00

497001970049700,0049?00.00
з

Забсзreчеtш tадвш в rctsнолl\ ltrtязi пассlс!fr,

шf,ош шl\ ви]lв.lсрхdвняrшtiаrьншr лlп"uл,

"омreщцiй, 
rulьг m *Iп IoBm с\бсиJil пассlсlllm

10000l0000l0000,00l0000,00Фпомопе,fu\t, tп !швtrtн fu*dtllf пр\пJ,ff
вiйсьхоц цх6\ { Збрhял сtrн\ y\nJiIи !4

2691l2.18269200,00269200.0

коедвтя з

Наймеrryвшня мiсuево'i/ регiонцьноi
проФщ!

Зат
шшьний

фощ
усього

шФьний
фонд

спецiцьний
tфщ усюгоN

dп
щщьний

фонд

спецIшьвии
dюяд

усього

l

пmммд фlюrtой фшлrьф вч\ищени! е,мdv
'lЙr.п,о 

рП.^ 'I\rlЪm' lb ]Uli,20:0l,,rи
209500.00 209500,00 2094l2, l 8 2094l 2,18 87,82 8?,82

l

2

ПфЕ[lд Iнфрчdш}l,ою, \l]чlа,lьilсrcхнiчltоl о

_Йп*енru УСЗIl Ьрпкьк,1 РДА в Nчклt

шфнш мф,]еm rciх вллв дерхапlпп соцiальншr

лпD\lог

,19700,00 49700.00 49?00,00 49700,00

I

2

пфвш ] пffiuь соцsf,ыlоl л,почпlи,{"iо\i, яrl
'",",",н 

Ь*ан,u rlрх"дfrи Plficbr,lп\ (,п {n\ \

ЗбрЁнв сЕФх Укрdiни т rоЕФапо}t пil 2018,

:02Ор,

l0000,00 l0000,00 l0000,00 t0000,00

00 00 269200,0r 269t l 2.18 269l l2. l 8 8,7

N
/п

Покшники
Джерело
iвформа

юджfiноi
чсього

1

пок8ники,

фппФФiмФ

]

300,00

4,00

300,00

4,00

30l

4

з0l

4

l

0

кh*iоъ фiЬхоilщпrхii!хi
зчryлrcьg пFdн,япrs

фцiцшdФФll

2,00 2.00

80,00

1

85 85

0

5

0

5

dлbli.ftFFfirrir ФЕенr\

йьriоs фi6.rli !Фlлroь u
прr]п.ч.ил.х Diilnii

ФDш,!6мпсff о.цiп,пiльr !
gтю.{х.ФriF

80,00

5400,00 5100,00 5450 5450 50 50

я7я1

спецlшьяии

l



r,лыЕъ ф,6..хпil прrп,.чехо

флоffог! [омпеио.цi л.л iльr n 5400,00 5400,00 5450 5450 50 50

*оtФхfirdц!хнм lнлпчепо
фцdl.ху лпоюry

2,00 2.00 2 2 0 0

e6€mxBffoaтi

сФдii prмiP rшчirtrbnoi
фцi,l!поi Dпофп 594.00 594,00 624 621 30 30

ФФii Paip iяPTH,l
270,00 270,00 205 205 65 65

Фдiй p:Uip Фцi.плФi
флоrюпфцrri,нt.rли
fulш пщдfl,if,cмobi

офу ! хоtrФФ!
5000,00 5000,00 5000 5000 0 0

4 якоФl

&.,цirэ щп фF,цюrо
рrмirtrlфтш I sп!н{к.

ý\оd,чпорiDпlнi n
пепоп*д.п, пФiол.!

l20,00 l20,00 76 76 44 44

пхfuм. мlriltr.фп
прff]пilспrх vcil .iдi

]юпоюг.хо!пепо.пil,пiлш 1!
ятло.L\ ý}&хdй ф хiл!кфП

l00,00 l00,00 l00 l00 0 0

Дяичiпщщd
ючigфl@щу
щiшrпi i1loщдil 108,00 l08,00 l05 105 з

l'&юпцmlпмф l00,00 l00,00 l00 l00 0 0

49.,-:-

кориryеться середнiЙ розмiр допомоги згЦно чинного цонодФсlваАпшiз стшry звязьа iз змiною
f]

в повцому

коштlв

Керiвшшr
скояомlчппt

в.l.тЕрпАЙ
!хlц|шнlнlцl!1 пр,rrщ)

о б прпчi
(iпiцi!я ift iцid. прiъхще)

i:*_--'у

з

aj

ъ



ЗАТВЕРДЖЕЦО
llgхазМiнlФща фiмлсiв УФiш26 фр,ш20]4 рq N 8]6

i" воМ' "*., 
MUd-.pTa Фiнансiв Ущiffiiд29 ryr'ш 20lE рryМ 1209)

Звiт

про виконання паспорта бюлжетвоi програлrrr лriсцевого бюджету на _2019_ piK

о800000 (t]фt.lпмм rоrовного

л о8 l0000,. 
-1й;-_ о8 tз085 t0 t0

a-' {Kon) l кФкВк]

4. Щiлi лерхавноi полiтиш, на

Надання ц{омiсячноi компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка Аоrляда€ за особою з iнвалiАнiстю

а також за особою, яка досяtла 80-рiчного BiKy

досягнсння якщ спрямовано решiзацiю бюджетноi програми

1 rрупи,

' "Н;Тff"ffi1#""J''Н*"""..чiйноi sиплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка Аогляда€ за особою з iнвалiднiстю 1 rрупи, а тахож за особою,

6. Завданм бюлкетно'i програми

?. Вцам (наданi rрс.r,ити з бюл:ке1,) m напрями використанш бюиmнж коштiв за бюджетною програмою
гршеБ

з за напрямом 8икористанш бюджших зашердкOнш( у
щодо пршин касовж

бюлжетноi програми,вiдс)miсть заресстрованж бюджmих зобовязаш

8. Видатш (наданi крелm з бюмiеq,) на реалiзачiю мiсцевих-/регiовмьнж програм, якi викон)ються в межах бюджтноТ програми

гривень

9. Результативнi покшниш бюд)кетноi програми m аншiз ix виконанш

N I |iль rержавноi полiшм

насолеffiзахист

N Завданш

ямособою,а mкож заособоюза rшаJIцtшстю труш,яка догшдаеособi,вишати працездаffilикомпепсаlдино1 непраltюючlннаданш3абезпеченш цомiсячноi
80-рiчногодосягла

з

усього
загшьций

фош
спецiщьшй

фондусього
спецiшьний

фоrrд
загмьний

фоtд
спецiальний

фонд
чсьогозашьний

фош

N
з/п

Напрями викорисmвш бюдкетнж
хощтiв*

l l424,191 l424,1963575,8 l63575.8 l75000,0075000,00

наданш цомiсячноi
хомпенсацiйноi вишатп

непрашоючiй прачездатнiй особi,

яка доглядас за особою з

iнвалИнim l групи, а mKolc за

особою, яка досягла 80-рiчного

BiKT
75000.00 63575,8 l75000.00

з

N
з/п

Найменуванш мiсцевоi7

регiоншьноi програми
загшьний

фоlЦ

спецiшьний
фонд

усього
загшьний

Фонд

спецiшьний
фонД

усього

8

загмьний
фонд

спецшьнии
tЬош усього

покаlниш, ]iмеш
N
зlп

Показнш
одиниця
вимiру

J

!,жерело
iнфорrtа

,дi
загальний

фонД

спецiальний

фонд
усього

загальнкй
фонд

спеrцаJl ьнии
бош усьою

загальшй
фонд

спецiальний
фонд

усього

Mlx та

llDолYкlY I

хйькiпь 
|

одержувач!в 
I

компенсщtпно|
i вишати ]

непралюючiй
пршваmнiй

особi, яка

догляда€ за
особою з

I iнвшiлшiию t

| групи, атшож
l зд особою. яка

| лошгля В0-

| рlчного Bllq

осiб

3BiT.

особовi
справи,
вишатнi
вiдоrlооi

l 76,00
l5l76,00 lбl lбl

показниками

l5

l

юлжfiноl

)ьогоу

к,

ог*ffiоl

мlж

ефеmвносr



3 1,00 з 1,00aрн, з2.96 32,96 1,96 1,96

у статусу,

за оGобою,

середпьомiся
вий розмiр

i в}tпiатп
вепрацюючiй
працездатнiй

особi, яка
дог,]ядае за
особою з

iнваriднiою l

Звiт_

особовi
слрави.
виллатнi
Bif,ollocTi

досягла 80_

рiчного BiKT

l0. бюд:tсетноi програми. Бюдl(ffiа проФама обсязi

! пзспощ, бюмйIоi пFrFtgl

з

Bfii r',Ф Ф

}l,\",| f!,1 i!}:9.i!

в.l.тЕрпАЙ


