за(

джено

Нака» Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення П о к р о в с ь к о ї міської ради
Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Покровської міської ради
Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)
1 5 . 0 1 . 2 0 1 9 № 12/1 /4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
0800000
(КТПКВК МБ)
2.

0810000

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

ТктгжшГМБГ
3.

0813121

1040

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціапьного фонду-

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
511 600,00

гривень, у тому числі загального фонду -

511 600,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами)
Бюджетний кодекс України, Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами)
Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ «Про Державний бюджет на 2019 рік»
Закон Українн від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами)
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік»
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та захлдів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

І

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1
1

Завдання
2
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

2
0813121-Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
УСЬОГО

і
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

3

4

5

Усього
6

511 600,00

511 600,00

511 600,00

511 600,00

511 600,00

511 600,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

І

2

3

4

І

УСЬОГО

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

Показник

1
1

2
Затрат
Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді

2

Кількість штатних працівників центру
Продукту
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу, які знаходяться на соціальному супроводженні
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, охоплених соціальним супроводом
Кількість опікунів, які охоплені соціальним супроводом

Одиниця
виміщу
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

од.

Рішення КМР народних
депутатів від 21.02.1996 № 145

1

1

од.

Штатний розклад

6

6

од.

Інформація установи

5

5

од.

Інформація установи

27

27

од.

Інформація установи

19

19

3

4

Ефективності
Середні витрати на утримання центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Середні виграти на забезпечення діяльності одного
працівника ЦСССДМ
Середні витрати на здійснення середнього супроводу
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги
Якості
Кількість підготовлених кандидатів в
опікуни,піклувальники, прийомні батьки та батькивихователі, які пройшли підготовку та стали
прийомними батьками, або батьками-вихователями
Кількість підготовлених прийомних батьків,батьківвихователів, які пройшли навчання з метою підвищення
їх виховного потенціалу
Кількість послуг, які надані ЦСССДМ
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги,
порівняно з минулим роком
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, знятих із соціального
супроводу з позитивним результатом, порівняно з
минулиі^цзоком

Начальник управління соціального захисту населення

грн.

Розрахунок до кошторису

511 600,00

51 1 600,00

грн.

Розрахунок

85 266,67

85 266,67

грн.
грн.

Інформація установи
Інформація установи

600,00
200,00

600,00
200,00

осіб

Планування проводить служба у
справах дітей ПМР

0

0

осіб

Інформація установи

4

4

од.

Інформація установи

8404

8404

%

Інформація установи

104,7

104,7

%

Інформація установи

3

3

І.П.Бонзюх
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління

С.Ю.Тарасова
(ініціали і прізвище)

