
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________________
коштів місцевого бюджету)
від 1 2 ЛЮТ 2019 № №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

у правління праці та еиціальниги захисту населення іхистянтиніьиькиї раииннш державнім
...............  .. . — ..........  ....... ....... . , .......... ............ ...................о  г т *  д « т і і г » - т л * - ю і т І Ї

(найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення 

.0813230 1040 батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї

____________________________________________________________ патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків_________________________________
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -880 200,00 гривень, у тому числі загального фонду -880 200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.

.0800000
(Код)

.0810000
(Код)



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від от 07.12.2017 № 
2246-УШ, Наказ МінФУ від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами та доповненнями, Рішення Костянтинівської районної ради від 22.12.2017 року №  УІІ/21-359 «Про районний бюджет на 2018 рік», Постанова КМУ від 
16 березня 2017 р. №  148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» зі змінами та доповненнями

6. Ц ілі д ер ж авн о ї політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етної програми

№з/п Ц іль держ авн о ї політики

1 Забезпечення охоплення д ітей -сир іт , д ітей , які опинилися в складних  ж иттєвих обставинах, сім ейним и ф ормами виховання

7. М ета бюджетної програми : Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1
Забезпечити належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних 
сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6



1

Забезпечити належні умови для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування у дитячих будинках 
сімейного типу, прийомних сім’ях, 
в сім’ях патронатного вихователя, 
надання допомоги дітям сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 
років

880 200,00 0,00 880 200,00

Усього 880 200,00 0,00 880 200,00

І Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. 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 затрат



допомога па дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування у дитячих будинках 
сімейного типу, прийомних сім’ях, 
в сім’ях патронатного вихователя, 
надання допомоги дітям сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 
років

грн. кошторис 880 200,00 0 880 200,00

2 продукту
кількість дитячих будинків 
сімейного типу осіб ПЗ АСОПД соц.. 1 0 1

кількість прийомних сімей, осіб ПЗ АСОПД соц.. 6 0 6
кількість вихованців у дитячих 
будинках сімейного типу осіб ПЗ АСОПД соц.. 9 0 9

кількість вихованців у прийомних 
сім'ях осіб ПЗ АСОПД соц.. 7 0 7

3 ефективності
середні витрати на 1 вихованця у 
дитячому будинку сімейного типу грн.

розрахунково згідно 
Постанови КМУ від 

16.03.2017 №148
3 957,20 0 3 957,20

середні витрати на 1 вихованця у 
прийомній сім'ї, грн.

розрахунково згідно 
Постанови КМУ від 

16.03.2017 №148
3 094,55 0 3 094,55

4 якості
^ ' " о б п а

--------------------- ЖА&УР

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Дата погодження 2 ЛЮТ 2019

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Дудкіна Л.Л.
(ініціали та прізвище)

І


