ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №____ від «_____» __________ 2018 року
Піщанська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Піщанської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

«____» ________________ 2018 р. № ____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0210000 Піщанська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0213121 Піщанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ)

3. 0213121

(найменування відповідального виконавця)

1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 551,063 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
551,063 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон Україн
про державний бюджет на 2018 рік», Наказ МФУ від 26.02.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
6. Мета бюджетної програми – є подальше вдосконаленя соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, адресність
та доступність соціальних послуг за місцем проживання, особливо у сільській місцевості та віддалених районах міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

1

КПКВК КФКВК
2

3

0213121

1040

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
4
Підпрограма
Завдання
Надання
соціальної
допомоги сім’ям, дітям
та
молоді,
які
перебувають у складних
життєвиз обставинах та
потребують сторонньої
допомоги.
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

551,063

551,063

551,063

551,063

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма

1

2

3

Завдання: Надання
соціальної допомоги
сім’ям, дітям та молоді, які
перебувають у складних
життєвиз обставинах та
потребують сторонньої
допомоги.
затрат
Видатки на оплату праці та
утримання центру
Кількість штатних
працівників
продукту
Кількість прийомних
сімей, дитячих будинків
сімейного типу, сімей, осіб,
які опинилися в складних
життєвих обставинах,
охоплених соціальним
супроводом
Кількість сімей, осіб, які
опинилися в складних
життєвих обставинах, яким
надані соціальні послуги
Кількість соціальних
послуг наданих прийомним
сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу, сім’ям,
особам, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, охоплених
соціальним супроводом
ефективності
Витрати на утримання

тис. грн.

Районний бюджет

551,063

од.

Звітність установи

8

од.

Звітність установи

70

од.

Звітність установи

97

од.

Звітність установи

2500

тис. грн.

Розрахунок

551,063

Піщанського РЦ СССДМ
Середні витрати на
забезпечення діяльності
одного працівника
Середні витрати на
здійснення соціального
супроводу
Середні витрати на
надання однієї соціальної
послуги
якості
Динаміка кількості осіб,
яким надано соціальні
послуги порівняно з
минулим
Динаміка кількості сімей
та осіб, які перебувають в
СЖО, знятих з соціального
супроводу з позитивним
результатом в порівняні з
минулим

4

грн.

Розрахунок

66882,86

грн.

Розрахунок

7872,33

грн.

Розрахунок

220,43

%

Розрахунок

100

%

Розрахунок

100

х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

__________

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________
(підпис)

Десятник П.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________

Студенянська Т.Г.

