
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 праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника
Костянтинівської районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

.0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
(Код)

.0810000
(найменування головного розпорядника) 

у  правління праці та со ц іа л ь н о ю  захисту населення ічиетмнійнївськиі раииннш  держ авнш

(Код) (найменування відповідального виконавця)

.0813140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

(Код) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -368 840,00 гривень, у тому числі загального фонду -368 840,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від от 23.11.2018 № 
2629-VIII, Наказ МінФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами та доповненнями, 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», Постанова КМУ від 17.07.2009р. №734 
"Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету"(із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ №811 (811-2015-п) від 07.10.2015, №42 (42-2018п) від 31.01.2018), Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 
04.09.2008p.№375-VI, Рішення Костянтинівської районної ради від 17.05.2019 p.№VII/29-571 "Про внесення змін до рішення Костянтинівської районної ради 
21.12.2018 року № VII/27-528 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№з/п Організація у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми 

1 Забезпечення державних гарантій на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

Мета бюджетної програми: Організація у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в 
сім'ях з дітьми



Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Організація у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

9 Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1

издорошіення дітей-,1 ЯКІ

потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім'ях 3 дітьми 
відшкодування вартості якого 

здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету

88 342,00 0,00 88 342,00

2

Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім'ях 3 дітьми 
відшкодування вартості якого 

здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету (Іллінівської 

ОТГ)

103 472,00 0,00 103 472,00



3

Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім'ях 3 дітьми 
відшкодування вартості якого 

здійснюється за рахунок 
повернених міжбюджетніх 

трансфертів, які надійшли до 
обласного бюджету

100 000,00 0,00 100 000,00

4

Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім'ях 3 дітьми 
часткове відшкодування вартості 

якого здійснюється за рахунок 
районного бюджету

77 026,00 77 026,00

Усього 368 840,00 0,00 368 840,00

10 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього



ж 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
1.1 затрат

оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які 
виховуються в сім'ях 3 дітьми

грн. кошторис 88 342,00 0 88 342,00

2.1 продукту
кількість дітей, які направлені на 
оздоровлення до дитячих закладів 
оздоровлення

осіб заяви 10 0 10

3.1 ефективності
середня вартість відшкодування 
вартості путівки грн. згідно розрахунку 8 500,00 0 8 500,00

4.1 якості
відсоток кількості дітей, які 
направлені на оздоровлення до 
кількості звернувшихся

% X 100 0 100

1.2 затрат

оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які 
виховуються в сім'ях 3 дітьми

грн. кошторис 103 472,00 0 103 472,00

2.2 продукту

кількість дітей, які направлені на 
оздоровлення до дитячих закладів 
оздоровлення

осіб заяви 12 0 12



ефективності
середня вартість відшкодування 
вартості путівки грн. згідно розрахунку 8 500,00 0 8 500,00

4.2 якості
відсоток кількості дітей, які 
направлені на оздоровлення до 
кількості звернувшихся

% X 100 0 100

1.3 затрат

оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 

підтримки, та дітей, які 
виховуються в сім'ях 3 дітьми

грн. кошторис 100 000,00 0 100 000,00

2.3 продукту

кількість дітей, які направлені на 
оздоровлення до дитячих закладів 
оздоровлення

осіб заяви 12 0 12

3.3 ефективності
середня вартість відшкодування 
вартості путівки грн. згідно розрахунку 8 500,00 0 8 500,00

4.3 якості

відсоток кількості дітей, які 
направлені на оздоровлення до 
кількості звернувшихся

% X 100 0 100

1.4 затрат



Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім'ях 3 дітьми 
часткове відшкодування вартості 

якого здійснюється за рахунок 
районного бюджету

грн. довідка 77 026,00 0 77 026,00

2.4 продукту -

кількість дітей, які направлені на 
оздоровлення до дитячих закладів 
оздоровлення

осіб заяви 38 0 38

3.4 ефективності

сума часткового відшкодування
грн. рішення сесії 2 027,00 0 2 027,00

4.4 якості

відсоток кількості дітей, які 
направлені на оздоровлення до 
кількості звернувшихся

- - - - ______ _ -....  -_____ . . ..... .......... .

100 0 100

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ІЮГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження

^ 2602̂
*>/<тїн* * ^  (підпис)ж

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Дудкіна JI.JI.
(ініціали та прізвище)


