
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 06-04-2021 N 26

2021 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(8)(5)(6)(3)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (3) (2) (4) (1) (1) (0) (9) (0) (1)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 5 267 391

4 978 535 288 856 гривень.
5.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Промісцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів Українм від 21.11.2013 № 896 “Про
затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких сімей (осіб)”, Постанови кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 “Про затвердження положення про прийомну
сім’ю”,Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”(зі змінами).
Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального
обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”(зі змінами),наказ Міністерства праці та соціальної політики  № 308/519 від
05.10.2005р. ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення“,рішенням сесії
Зарічненської селищної ради від 24.12.2020 № 63/1-2020 "Про бюджет Зарічненської селищної територіальної громади на 2021 рік",рішення сесії
Зарічненської селищної ради "Про внесення змін до бюджету Зарічненської селищної територіальної громади на 2021 рік"  від 26.03.2021 № 135/5-2021

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Зарічненська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Зарічненська селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Зарічненська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення соціальної підтримки та
надання соціальних послуг дітям, молоді
та сім’ям, які опинились в складних
життєвих обставинах.Надання
соціальних послуг громадянам, які не
здатні до самообслуговування

4 978 535 288 856 5 267 391

4 978 535 288 856 5 267 391

10.

(грн)

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, надання  соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг

Завдання
Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах.Надання
соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1
Кількість центрів надання соціальних
послуг

од. Положення про
центр 1,00 - 1,00

2
Кількість стаціонарних  відділень од. Положення про

центр 1,00 - 1,00

3 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 45,00 - 45,00

2 продукту

4
Кількість осіб, яким надано соціальні
послуги

осіб Статистична
звітність 850,00 - 850,00

5

Кількість осіб які потребують
соціального обслуговування (надання
соціальних послу)

осіб Звіт 12-СОЦ

1 317,00 - 1 317,00

6
кількість ліжок в стаціонарному
відділенні

од. Положення про
центр 20,00 - 20,00

3 ефективності

7
Середні витрати на утримання центру
соціальних послуг

грн. розрахунок
4 978 535,00 288 856,00 5 267 391,00

8
Середні витрати на надання одніїї
соціальної послуги

грн. розрахунок
5 857,10 - 5 857,10

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



9

Середні витрати на осіб, які потребують
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

грн. розрахунок

3 780,00 - 3 780,00

4 якості

10

Відсоток осіб, охоплених
обслуговуванням до загальної
чисельності, які потребують соціальних
послуг

відс. розрахунок

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

09-04-2021

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Б.В.КВАЧУК
(ініціали/ прізвище)

О.І.СОЛОДКА

Фінансовий відділ Зарічненської селищної ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


