
ЕЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Накат Міністерства 
фінансів України 
Гб.Ов 2014 №$.4.
(у  релміііімакиу Міністерства ф ін ік ів  України 
киї 15 листопад» 201S року №901)

ІЛТВКРДЖКІІО
Нами роиюрядчий документ

Департамент)- соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації______________________________________________________
(найметвання головного розпорядника коипів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

№ < // &
(найменування місцевого фінансового органу)

П А СП О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1, 0800000____ Дспаріжсігі5;оціалі-»іоііасімсДііоі політики об.иержадчшісіраці)
(К 1П КВК МІ») (найменування головного розпорядника)

2 1 Д с п а р тк тт  соціальної та сімсМоі іюлітнтіоблдсржадміїпсіраціі
(КТПКВК МБ) (найменування ві;июві;іалі.ного виконавця)

3., 0813172 10)0_______ Встановлення телефонів особам з інвалідністью І і 11 груп

(КТІІКВК МВ) (КФКНК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначснь-бюджстних асигнувань -  10700 гривень, у тому числі 
загального фонду -  10700. гривень та спеціального фонду -  0 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної проірячи Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ; Рішення Одеської обласної ратн "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік 

від 21 грудня 2018 р. № 913-УІІ; ст. 35 Закону України "Про основи соціальної захищеності інватідів в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-Х1І; Постанова КМ У від 24 вересня 2005 р. Я* 966 " Про затвердження Порядку 
використання коштів державного бюджету для встановлення телефонів інваилам 11 II групи".

б.Мстя бюджетної програми Телефонізація осель інвалідів

7. Завдання бюджетної прої рами:

№ з/п Завдання

1 Забезпечення встановлення телефонів інвалідам 1 та II груп

8 Напрями ви корне ганим бюджсіних коппів
№1

№
з/п

Напрями використання бюджетних кошик Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом

1 2 3 4 5 6

1 Телефонізація осель інвалідів І чи II і руни 10 7 0 0 10 7 0 0

Усього 10700 10700



9. Перелік місцевих'регіональних програм, шовнконуються у  складі бюлжетниі програми
(Ф»>

Найменування місцевої регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Н і
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на телефонізацію осель інвалідів 
1 чи II ірупн

гри.

Рішення Одеської 
обласної ради "Про 
обласний бюджет 
Одеської області на 
2019 рік
від 21 грудня 2018 р. 
X? 913-VII;

10700 10700

2 продукту

Кількість інвалідів, яким встановлено 
телефони

чат.
53 53

3 ефективності

Розмір виплати
гри. Рахунки на оплату 200 200

Н 4 якості

Кількість інвалідів, яким встановлено 
телефони, до кількості інваїідів. які // . 
звернулись для їх встановлення

//■5і С ^
У /  --------------- :

Розрахуванкові дані 100 100

Директор Департаменту соціальної 
та  сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

їм ректор Департаменту 
фінансів облдержадміністрації

(Ч підпис)

оваленко
піали та прізвище)

М.Л.Зінчеико 
(ініціали та прізвище)


