БАХМАЦЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАХМАЦЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З
від 29 листопада

2019 року

Бахмач

№ 3 8 ////

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм районного
бюджету на 2019 рік
Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту
1.6 наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
„Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,
квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та
аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних
програм” та рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2018 № 4
„Про районний бюджет на 2019 рік”, спільного розпорядження голови
районної державної адміністрації та голови районної ради від 29 листопада
2019 року № 135 «Про внесення змін до показників районного бюджету на
2019 рік»
наказуємо:
1 Внести зміни до паспорта бюджетної програми районного бюджету за:
К П КВ К
КП КВ К
КПКВК

0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг
0813230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя

2 арк. у 1 прим.

У *ґ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N0 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної
____________________ державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2019

наказ № 38
Фінансового управління Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового орган}')

2 9 .//- / 9

N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

(КТПКВК МБ)

0810000

Управління соціального захисту' населення Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(КТПКВК МБ)

0813230

(КТПКВК МБ)

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу' та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя

^кфідак)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю?жетних асигнувань -526400.00 гривень, у тому числі загального фонду - 526400,00 гривень та
спеціального фонду - ___________ гривень.
Підстави для виконання бюджетної пР ° гРами: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
№ 2456-17, Закон України «Про ДсржЗ>ший бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-УШ,Кабінет Міністрів України, ст.7 Закон
України "Про державну допомогу сім IIм 3 Дітьми" від 21.11.1992 № 2811 -ХП, Постанова КМУ "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
від 27 квітня 2002 р N 565, Постанова
"Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та
дітей позбавлених батьківського пікл'1,ан1м>грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" від 31.01.2007 за № 81

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2019

наказ № 38
Фінансового управління Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового орган}')

29-ІЇ /? х
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

(КТПКВК МБ)

0810000

Управління соціального захист}' населення Бахмацької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигну вань -526400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 526400,00 гривень та
спеціального фонд}' - _____________ гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
№ 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-УШ,Кабінет Міністрів України, ст.7 Закон
України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-ХП, Постанова КМУ "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю"
від 27 квітня 2002 р. N 565, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" від 31.01.2007 за № 81

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п

1

Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

9.

Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)
у тому числі бюджет
розвито7

Усього

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

526400

0

0

526400

0

526400

1

10.

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних
сім'ях)

526400
0
Усього
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

езультативні показники бюджетної програми:
N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

1

2

3

4

гривень

бюджетний розпис

1 затрат

77

загальний фонд
__ .

5

Усього

6

7
526400

526400

кількість дитячих
будинків сімейного
д.
мережа план
типу
кількість прийомних
д.
мережа план
сімей
кількість прийомних
осіб
мережа план
батьків
кількість батьківосіб
мережа план
вихователів
2 продукту'
кількість вихованців у
осіб
дитячих будинках
сімейного типу
»*. р,ЕР)Ма
кількість вихованців у
осіб
//■ £
Г —
прийомних сімях
♦оЛТ. 1
/ р с
3 ефективності
д у м у
|
діто-дні відвідування дн.
и •---------------------------------------------------------------- И — и V----- г ^

0

0

5

5
5

0

5

0,00

0,00

;—

7

7

бюджетних коштів
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Спеціальний фонд

З.В.Фурсова
(ініціали та прізвище)

« УКг ►

С.П.Мельник
(ініціали та прізвище)

*,ш
ІІ'П'4А>~-

'6479

БАХМАЦЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАХМАЦЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від 02 грудня

2019 року

Бахмач

№ 3 9 //? *

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми районного
бюджету на 2019 рік
Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту
1.6 наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
„Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,
квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та
аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних
програм” та рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2018 № 4
„Про районний бюджет на 2019 рік”, спільного розпорядження голови
районної державної адміністрації та голови районної ради від 29 листопада
2019 року № 136 «Про виділення коштів»
наказуємо:
1 Внести зміни до паспорта бюджетної програми районного бюджету за:
КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.
Начальник фінансового
управління районної державної

Світлана МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної
_______________________________адміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2019 № 38
наказ
____ Фінансового управління Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

29.//. /9

№ /

9/

П аспорт
бю дж етн ої програми м ісцевого бю дж ету на 2019 рік

1.
2

0800000

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

0810000
.

3.
4.

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації_____

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*7

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7290125,05 гривень, у тому числі загального фонду - 7290125,05 гривень та спеціального
фонду - _____________ гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України

5.

6.

7.

«Про Державний бюджет України на 2019 рік», "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей", ЗУ "Про міліцію", ЗУ "Про пожежну безпеку", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист",
ЗУ "Про охорону дитинства", ЗУ "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.77 "Основ законодавства про охорону здоров'я", ЗУ "Про
культуру", ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу", ЗУ "Про освіту", Рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2018 № 4 "Про районний бюджет на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
Забезпечення надання пільгна оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до
1
законодавства
Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

8.

Завдання бю дж етної програми:

N з/п
1
2
9.

Завдання
Погашення заборгованості знадання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян за 2018 рік
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Напрями використання бюджетних коштів:
( фн.)

N з/п
»1

1

Напрями використання
бюджетних коштів
2
Погашення заборгованості
знадання пільг на оплат}7
житлово-комунальних послуг
окремим категоріям
громадян за 2018 рік
Надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
окремим категоріям
громадян відповідно до
законодавства
Усього

ід

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

у тому числі бюджет
розвитку
5

978972,06

0

0

978972,06

6311152,99

0

0

6311152,99

7290125,05

0

0

7290125,05

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Усього
6

Результативні показники бю дж етної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

і

2

3

4

5

6

7

грн.

бюджнтний розпис

осіб

мережа план

7290125,05
0
0
5607
0

0
0
0
0
0

7290125,05
0
0
5607
0

грн./місяць на одного
пільговика

мережа план

108,35

0

108,35

0

0

0

0

0

0

1
2

затрат
продукту
кількість отримувачів пільг

3

ефективності
середній розмір витрат на надання
пільг на оплату житловокомунальних послуг

4

якості
питома вага відшкодованих
пільгових послуг до нарахованих

%

мережа план
'Яч 7Л\

Керівник установи головного розпор^да-1"" 4 ' ^
бюджетних коштів

Зоя ФУРСОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Світлана МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної
______________________________ адміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2019 № 38
наказ
Фінансового управління Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

2 9 //, У? №

П аспорт
бю дж етн ої програми місцевого бю дж ету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

0800000
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державногадміністрації

0810000
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813012

Ю 30

Надання субсидій населенню длявідшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

_

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25874382,31 гривень, у тому числі загального фонду - 25874382,31 гривень та спеціального
фонду - _____________гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік», Постанова КМУ від 21.10 .1995 року № 848 (в редакції постанови від 27.04.2018 року № 329) "Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", Рішення
сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2018 № 4 "Про районний бюджет на2019рік"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1

Забезпечення надання субсидій населенню длявідшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання субсидій населенню длявідшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8.

Завдання бюджетної програми:

Завдання
Погашення заборгованості на надання субсидій населенню длявідшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік
Забезпечення надання субсидій населенню длявідшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

N з/п
1
2

9.

Напрями використання бюджетних коштів:
(тис. гри.)

N з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Погашення заборгованості на
надання субсидій населенню
длявідшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг за 2018 рік

17186205,27

0

0

17186205,27

1

Надання субсидій населенню
длявідшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг

8688177,04

0

0

8688177,04

25874382,31

0

0

25874382,31

,»

Усього
10

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Найменування місцевої /
регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Джерело інформації

Загальний фонд

Усього
11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

і
1

2

затрат

Одиниця виміру
3

4

5

6

7

бюджнтний розпис

25874382,31

25874382,31

0

0
0
0

13560

0

13560

продукту
кількість отримувачів субсидій

Усього

тис.грн.

0
2

Спеціальний фонд

осіб

мережа план

0
0

3

ефективності
середній розмір витрат на
відшкодування субсидій
населенню на оплату житловокомунальних послуг

4

грн./місяць на одного
отримувача

мережа план

якості
питома вага відшкодованих
субсидій до нарахованих

^ -Г Г з ^

И е',?чх

Керівник установи головного а
| { *■ — .
бюджетних коштів
и°

мережа план

0

0

0

1 5 9 ,0 1

0

1 5 9 ,0 1

0

0

0

0

0

0

Зоя ФУРСОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
V
а,Керівник
фінансового органу Ч ? * ^ Х \/ч

Л'Кх

Світлана МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

^ 5 ^

/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної
_______________________ державної адміністрації______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2019
наказ

№39

Фінансового управління Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

0 2 '/2. / /

N

П аспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000

1

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

0810000

9

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

3.

-

0813242
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1090__________________ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1676862,24 гривень, у тому числі загального фонду - 1676862,24гривень та
спеціального фонду - ____________ гривень.

5.

6.

П ід став и д л я ви к о н ан н я бю дж етн ої програм и: Конститу ція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №
2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», "Про стату с ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", ЗУ "Про міліцію", ЗУ "Про пожежну безпеку ", ЗУ "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів вну трішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", ЗУ "Про охорону дитинства", ЗУ "Соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.77 "Основ законодавства про охорону' здоров'я", ЗУ "Про культуру",
ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу", ЗУ "Про освіту", Рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21.12.2018 № 4 "Про районний
бюджет на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1
Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян

7.

Мета бюджетної програми: Посилення соціального захисту та соціальної підтримки малозахищених верств населення

8.

Завдання бюджетної програми:

2
3

Завдання
Надання додаткових соціальних гарантій в частинні надання пільг на проїзд готівкою хворим, що отриму ють програмний гемодіаліз в обласній
лікарні та проживають в районі
Надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання учасникам лікввідації аврії на ЧАЕС та сім’ям померлих ліквідаторів
Надання матеріальної допомоги членам ветеранських організацій район}'

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п
1

(гцні
у тому числі бюджет
розвитку

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

85962,24

0

0

85962,24

Усього

1

Відшкодування вартості проїзду готівкою хворим, що
отримують програмний гемодіаліз в обласній лікарні та
проживають в районі

2

Надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання
учасникам лікввідації аврії на ЧАЕС та сім’ям померлих
ліквідаторів

30000

0

0

30000

3

І Іадання матеріальної допомоги членам ветеранських
організацій району

500700

0

0

500700

4

Надання адресної матеріальної допомоги на виконання
доручень виборців депутатами районної ради

349800

0

0

349800

5

Надання адресної матеріальної допомоги на виконання
доручень виборців депутатами обласної ради

410400

0

0

410400

300000

0

0

300000

0

1676862,24

6

10.

Районна програма "Соціальний захист окремих категорій
населення Бахмацького району на 2019 рік"

1676862,24
0
Усього
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

_______________ (гРн)
Наймену вання місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма надання пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю,що
отримують програмний гемодіаліз в лікарні та проживають в районі на 20192024роки

85962,24

0

85962,24

30000

0

30000

500700

0

500700

300000

0

300000

916662,24

0

916662,24

Програма "Соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи та діяльність Бахмацької районної організації Українського
національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля"
Програма соціального захисту ветеранів та діяльності ветеранських організацій
району' на 2 0 19 рік
Районна програма "Соціальний захист окремих категорій населення Бахмацького
району на 2019 рік"

Усього
11.

і

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1676862,24

0

1676862,24

9712

0

9712

172,66

0,00

172,66

1

затрат

бюджетний розпис

видатки для забезпечення
передбачених виплат

2

бюджетна
програма

продукту
кількість осіб

3

бюджетна
програма

ефективності
середній розмір виплати на
одну особу

4

осіб

грн./ на одну особу

якості
питома вага нарахованої
суми до виплаченої

/. ° / ї {1° <!а.
Керівник установи головного роз
бюджетних коштів
\ - £ •*.

Зоя ФУРСОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Світлана МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

