ЗАТВІ ДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ № 21 від 05 лютого 2018 року
Семенівська міська рада Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0100000

Семенівська міська рада

(КПКВК МБ)

2.

0110000

(найменування головного розпорядника)

Семенівська міська рада

(КПКВК МБ)

3.

0113120
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1040
(КФКВК)1

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 477,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 477,7
тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в
Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р.

6. Мета бюджетної програми Соціальне інспектування, соціальний супровід дітей, які знаходяться у кризових ситуаціях. Соціальна
та психологічна підтримка учасників антитеристичної операції. Профілактика негативних явищ (наркоманія, тютюнопаління. алкоголізму.
ВІЛ/Сніду/. Соціальний супровід дітей-сиріт. дітей інвалідів. Соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

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

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1.

0113121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї,
дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
________________________ ___ _______________________________
№
з/п

КПКВК КФКВК

1
1

2
0113121

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2
4

3

(тис, грн)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

Утоимання та забезпе1іення діяльності центрів соціальних служб
для сімї. дітей та моло ді

1040
Завдання
Надання соціальних послуг
дітям, молоді та сімям, які
опинились
у
складних
життєвих
обставинах
та
потребують
сторонньої
допомоги

477,7

0

477,7

Усього

477,7

0

477.7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
__________________________________ ____________ __________________ ________________
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

(тис, грн)

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

(

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

з/п

1

кпквк

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2

3

4

5

6

0113121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Завдання
Надання соціальних послуг
дітям, молоді та сімям. які
опинились у складних життєвих
обставинах та потребують
сторонньої допомоги
Затрат

Кількість центрів соціальних
служб для сімї, дітей та молоді

Од.

положення

1

Кількість штатних працівників
центрів

осіб

Наказ Мінфіна України №57
від 28.01.02

9

Продукту

Кількість закладів, іцо надають
соціальні послуги дітям та
молоді, діяльність, яких
координується центрами
соціальних служб для сімї, дітей
та молоді
Кількість прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного
типу, сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах,
охоплених соціальним
супровідом

45
Од.

Внутрішній облік

250
Од.

Внутрішній облік

Грн..

Внутрішній облік

Грн..

Внутрішній облік

осіб

Внутрішній облік

Ефективності

Середні витрати на утримання
одного центру соціальних служб
для сімей, дітей та молоді
Середні витрати на забезпечення
діяльності одного працівника
центру соціальних служб для
сімї. дітей та молоді

353,0
19,0

Якості

Кількість підготовлених
кандидатів в опікуни,

2

піклувальники, прийомні батьки
та батьки-вихователі, які
пройшли підготовку та стали
прийомними батьками або
батьками-вихователями
Кількість підготовлених
прийомних батьків, батьківвихователей, які пройшли
навчання з метою підвищення
їхнього виховного потенціалу
Динаміка кількості осіб, яким
надано соціальні помслуги,
порівняно з минулим роком
Динаміка кількості сімей та осіб,
які перебувають у складних
життєвих обставинах, знятих з
соціального супроводу з
позитивним результатом,
порівняльно з минулим роком

3
осіб

Внутрішній облік

%

Внутрішній облік

100

100
%

Внутрішній облік

осіб

Внутрішній облік

Од.

Внутрішній облік

Завдання

Здійснення заходів із
забезпечення соціальної
підтримки та падання соціальних
послуг дітям, молоді та сімям, які
опинились у складних життєвих
обставинах
Затрат

Кількість спеціалістів залучених
до заходів

7

Продукту

Кількість заходів центрів
•

•

•

.

. .

2

'У

«р

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'

Код

]

__________________________________________________________________ ______________________________ __________________________(тис, грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
План видатків звітного
Касові видатки станом на
реалізації інвестиційного
характеризують
Найменування джерел
періоду
01
січня
звітного
періоду
кпквк
проекгу
джерела
надходжень
спеціальний
спеціальний
загальний
загальний
спеціальний
загальний
разом
разом
фінансування
разом

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджете

з

фонд

фонд

4

5

6

фонд

фонд

7

8

9

фонд

фонд

10

11

12

ІЗ

Найменування джерел
надходжень

Код

Інші джерела
фінансування (за видами)

КПК'ВК

і
к ^ о в і видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

X

І:

і -і

загальний
фонд

видатків зЬ..ного
періоду
спеціальний
фонд

разом

Прогноз вида> , ло кінця
реалізації інвес ! иці йного
проекіл
загальний
фонд

спеціальний
фоні

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

X

X

.. .
Інвестиційний проект 2
Усього

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

Міський голова

С.І. Деденко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

С.І. Деденко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

