
№

1.

2.

3.

2 Застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у закладах соціального захисту

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 431 100,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 135 000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Служба у справах дiтей

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Служба у справах дiтей

1

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

13 566 100,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування", наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688, Рішення обласної ради "Про Регіональну програму забезпечення права дитини на виховання у 

сімейному оточенні на 2018 - 2025 роки" від 21.12.2017 № 1023, 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

0910000 Служба у справах дiтей 26463967
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

07100000000

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 

які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0913111 3111 1040
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Служба у справах дiтей
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

26463967
(код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0900000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



55,000

Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах 

соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому 

(стаціонарному) перебуванні

55,00 0,00

0,00

0
Завд.1 кількість осіб, які перебували протягом року у притулках 

для дітей
220,00 0,00 220,00

0 продукту

0,00

8
обсяг видатків на капітальний ремонт котла системи опалення у 

притулку для дітей
грн.

дефектний акт, проектно-

кошторисна документація
0,00 0,00 0,00

7
обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду житлового корпусу 

притулку для дітей
грн.

 кошторис видатків
0,00 0,00

30,00

6
Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації 

для дітей
од.

форма-центр
20,00 0,00 20,00

5
Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-

психологічної реабілітації для дітей
осіб

штатний розпис
30,00 0,00

50,00

4
Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для 

дітей
од.

форма-центр
1,00 0,00 1,00

3 Завд.1 кількість місць у притулках для дітей од. Форма №2-притулок 50,00 0,00

1,00

2 Завд.1 кількість штатних працівників у притулках для дітей од. Форма №2-притулок 42,00 0,00 42,00

1 Завд.1 кількість притулків для дітей

13 566 100,00УСЬОГО 13 431 100,00 135 000,00

од. Форма №2-притулок 1,00 0,00

3 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00

2 Забезпечення функціонування притулку для дітей 7 973 700,00 135 000,00

2
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-

психологічної реабілітації дітей

8 108 700,00

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

№ з/п Завдання

5 457 400,00

Спеціальний фонд

Забезпечення функціонування  центру соціально-психологічної реабілітації дітей

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4

Загальний фонд

2
затрат

53 4

Усього

1 5
Усього

Спеціальний фонд

0

Одиниця 

виміру
Показники

1

1

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах

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

1 0,00 5 457 400,00

5

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

0,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 4

0,00



М.П.

30,00 0,00 30,005
кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей з позитивним результатом
осіб

форма-центр, журнал обліку

220,00

4
Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, 

повернутих в сім`ї протягом року
осіб

форма-центр, журнал обліку
5,00 0,00 5,00

3

Завд.1 кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-

побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення 

нормальної життєдіяльності

од.

Форма №2-притулок, журнал 

обліку 220,00 0,00

190,00

2

Завд.1 кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим 

сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових 

умовах, залишили навчальні заклади

осіб

журнал обліку надання послуг, 

особові справи 33 000,00 0,00 33 000,00

1
Завд.1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним 

результатом
од.

Форма №2-притулок, журнал 

обліку
190,00 0,00

0,00

0 якості 0,00

6
середня вартість капітального ремонту одного кв.м.

грн.
дефектний акт, проектно-

кошторисна документація
0,00 0,00

90,96

5
Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів 

соціально-психологічної реабілітації для дітей
грн.

книга нарахування заробітної плати
9 243,00 0,00 9 243,00

4
Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги

грн.
журнал обліку надання послуг, 

особові справи
90,96 0,00

8 797,00

3
Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-

психологічної реабілітації для дітей
грн.

форма-центр, кошторис видатків
272 870,00 0,00 272 870,00

2
Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для 

дітей
грн.

книга нарахування заробітної плати
8 797,00 0,00

0,00

1
Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей

грн.
Форма №2-притулок, кошторис 

видатків
159 474,00 2 700,00 162 174,00

0 ефективності

0,00

7
кількість котлів, які потребують ремонту

шт.
дефектний акт, проектно-

кошторисна документація
0,00 0,00 0,00

6 Завд.3 площа фасаду, що потребує капітального ремонту кв. м. дефектний акт 0,00 0,00

32,00

5
Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому 

(стаціонарному) перебуванні
од.

журнал обліку надання послуг, 

особові справи
60 000,00 0,00 60 000,00

4 хлопці осіб форма-центр, журнал обліку 32,00 0,00

125,00

3 дівчата осіб форма-центр, журнал обліку 23,00 0,00 23,00

2
хлопці

осіб
Форма №2-притулок, журнал 

обліку
125,00 0,00

1
дівчата

осіб
Форма №2-притулок, журнал 

обліку
95,00 0,00 95,00

(підпис)

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

09.02.2021

Заступник директора Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЯКІМЕЛІНА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник служби


