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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної
адмiнiстрацiї
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2021

№

7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0800000

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0810000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та
дітям з інвалідністю

3105

1010

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

спеціального фонду-

560 000,00

18 164 600,00

03192974
(код за ЄДРПОУ)

0813105

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

03192974
(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

17 604 600,00

0710000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ Міністерства соціальної політики України 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про реабілітацію інвалідів в
Україні" від 06.10.2005 №2961-IV, Закон України від 20.12.2005 №3235 -IV "Про реабілітацію інвалідів в Україні", рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на
2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Реалізація державної політики по наданню реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, що належать до сфери органів праці та соціального захисту
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Забезпечення функціонування реабілітаційних установ
УСЬОГО

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

17 604 600,00
17 604 600,00

560 000,00
560 000,00

18 164 600,00
18 164 600,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0

затрат
кількість штатних одиниць
кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів

0

продукту
кількість осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, які отримали
реабілітаційні послуги

0
0
0
0
0
0

ефективності
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та
дитини-інваліда на рік
якості
відсоток охоплення осіб з інвалідністюта дітей-інвалідів
реабілітаційними послугами

Одиниця
виміру
3
од.
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

7

108,50

0,00

0,00
108,50

2,00

0,00

2,00

штатний розпис
рішення обл. ради від 25.07.2008
№617, 27.07.2017 №865

0,00
осіб

облік отримувачів реабілітаційних
послуг за формами обслуговування

1 076,00

0,00

грн.

16 361,00

520,00

відс.

1,40

0,00

Михайло ПЕТРІШКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)
Сергій ОСТАФІЙЧУК

Заступник директора департаменту фінансів
(підпис)
(Дата погодження)

16 881,00
0,00

згідно статистич. Бюлетня у
Закарпатс. Обл. 75,4 тис.осіб з
інвалідністю

(підпис)

М.П.

1 076,00
0,00

розрахунково

Директор департаменту соціального захисту населення

09.02.2021

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

1,40

