ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від _________________ №_______________
Управління соціального захисту населення Біляївської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від _________________ №_______________
фінансового управління Біляївської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.

1523131
(КПКВК МБ)

2.

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1523131
(КПКВК МБ)

3.

Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

1523131
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1040
(КФКВК)

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1206,3 тис. гривень, у тому числі по загального фонду – 1193,5 тис. грн., та по
спеціальному фонду 12,8 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VІ)(зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2011р. №1291 «Про розвиток центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
Рішення Біляївсько районної ради №10/148-VІІ від 23.12.2016р. «Про районний бюджет Біляївського району на 2017 рік», зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних організацій»(зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України та міністерства соціальної політики України від 24.10.2012р. №1116/673 «Про затвердження типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальних захист сім’ї та дітей» за
видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів».
6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1523131

1040

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання
бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

1523131

1040

Центри соціальних служб для 1193,5
сім’ї, дітей та молоді

12,8

1206,3

Завдання: Надання соціальних
послуг дітям, молоді та сім’ям,
які опинилися у складних
життєвих
обставинах
та
потребують
сторонньої
допомоги
Усього

1193,5

12,8

1206,3

нальних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

ональної цільової програми та
підпрограми
1

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

ьова програма 1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1523131

Центри соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді
Завдання: Надання соціальних
послуг дітям, молоді та сім’ям,
які опинилися у складних
життєвих обставинах та
потребують сторонньої
допомоги
1

2

3

Показники затрат
Кількість центрів соціальних
служб для сім’ї. дітей та молоді

Од.

Розпорядження голови
Біляївської РДА № 90/99
від 29.03.1999

1

Кількість штатних працівників
центрів

од

Штатний розпис

16

Кількість закладів, що надають
соціальні послуги сім’ям, дітям
та молоді, діяльність яких
координується центрами
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

од

Відомча статистична
звітність

1

Кількість прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного
типу

од

Відомча статистична
звітність

10

Сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах,
охоплених соціальним
супроводом

од.

Відомча статистична
звітність

316

тис. грн

Бухгалтерська звітність

100,5

Показники продукту

Показники ефективності
Середні витрати на утримання

одного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

4

Середні витрати на
забезпечення діяльності одного
працівника центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

тис. грн

Бухгалтерська звітність

6,3

Середні витрати на здійснення
соціального супроводу

тис. грн

Бухгалтерська звітність

5,0

Середні витрати на надання
однієї соціальної послуги

тис. грн

Бухгалтерська звітність

0,7

Показники якості

х

Кількість підготовлених
кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні
батьки та батьки-вихователі,
які пройшли підготовку та
стали прийомними батьками
або батьками-вихователями

осіб

Відомча статистична
звітність

4

Кількість підготовлених
прийомних батьків, батьківвихователів, які пройшли
навчання з метою підвищення
їхнього виховного потенціалу

осіб

Відомча статистична
звітність

4

Кількість послуг, які надані
центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

од.

Відомча статистична
звітність

1705

Динаміка** кількості осіб,
яким надано соціальні послуги,
порівняно з минулим роком

%

Відомча статистична
звітність

+14%

Динаміка** кількості сімей та
осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах,
знятих з соціального супроводу
з позитивним результатом,
порівняно з минулим роком

Відомча статистична
звітність

%

-20%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2
(тис. грн)
Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

Код

Найменування
джерел
КПКВК
надходжень
загальний спеціальфонд
ний фонд
1

2

3

4

5

разом
6

План видатків звітного
періоду
загальний спеціальфонд
ний фонд
7

8

разом
9

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту 3
загальний спеціальфонд
ний фонд
10

Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
фінансування
(за видами)
...
Інвестиційний
проект 2

х

х

х

11

разом
12

Пояснення,
що
характеризують
джерела
фінансування
13

...
Усього

Начальник управління соціального захисту
населення Біляївської РДА

О.П. Бордун
__________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________

А.В. Кухаренко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління

(підпис)

Біляївської РДА

(ініціали та прізвище)

