
 
                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                    Наказ Міністерства фінансів України 

                                    26.08.2014  № 836 

                                    (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

                                    від 29 грудня 2018 року №1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення, сім`ї та 

праці Чортківської міської ради                                               

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ  

28.11.2019 №37-од 

  

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  

 

1.     0800000         Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради                                
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

2.     0810000       Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради  

    (КПКВК МБ)                                                          (найменування відповідального виконавця) 

  

3. 0813230   1040        Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 

    (КПКВК МБ)  (КФКВК)
1
     будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення 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 оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання  

                                                дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтрика малих групових будинків   
                                                        (найменування бюджетної програми) 
      

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –903 700 гривень, у тому числі загального фонду – 903 700 гривень та 

спеціального фонду –0 гривень.  

      5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 
Бюджетний кодекс України;  

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VІІІ; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 



Закони України про соціальний захист населення 

Наказ Міністерства соціальної політики  України від 14.05.2017р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердженняПримірного переліку результативних показників бюджетних 

програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) 

Рішення сесії міської ради від 21.12.2018 року № 1355 «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Рішення сесії міської ради від 25.11.2019 року № №  «Про внесення змін до рішення міської ради №1355 від 21.12.2018 «Про  міський бюджет на 2019 

рік».  

     6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 
№з/п Ціль  державної політики 

1 Забезпечення соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

 

     7. Мета бюджетної програми: надання соціальної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сімях патронатних вихователів за принципом «гроші ходять за дитиною»  

8. Завдання бюджетної програми 

№з/п Завдання 

1.  Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях , грошового 

забезпечення прийомним батькам   

9. Напрями використання бюджетних коштів 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд в т.ч. бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4  5 

1 Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються у 

прийомних сім’ях , грошового забезпечення прийомним батькам   

903 700 - - 903 700 

Усього 903 700 - - 903 700 

 

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

                                                                                                                                                                                                                         (гривень)  
№з/п 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний  фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1.  - - - 

 Усього - - - 



 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний  фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Затрат         грн. кошторис доходів і 

видатків 
903 700  903 700 

 видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, усього 
грн. звіт 659 700  659 700 

 видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування,з них: видатки на 

виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік до 6 

років 

грн. звіт 299 700  299 700 

 видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування,з них: видатки на 

виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 6  до 

18 років 

грн. звіт 360 000  360 000 

 видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування,з них: видатки на 

виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 18 до 

23 років 

грн. звіт -  - 

 видатки на загальнообов’язкове соціальне страхування  грн. звіт 44 000  44 000 

 видатки на виплату грошового забезпечення прийомним 

батькам, усього 
грн. звіт 200 000  200 000 

 видатки на виплату грошового забезпечення прийомним 

батькам з них: видатки на виплату грошового забезпечення з 

обмеженням в 1,5прожиткових мінімумів 

грн. звіт 200 000  200 000 

 видатки на виплату грошового забезпечення прийомним 

батькам з них: видатки на виплату грошового забезпечення зв 

розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини 

грн. звіт -  - 

2 Продукту      
 кількість прийомних сімей осіб               звіт 3 - 3 
 кількість прийомних батьків, усього осіб звіт 5  5 
 кількість прийомних дітей, усього осіб звіт 9  9 
 кількість прийомних дітей з них мають вік до 6 років осіб звіт 2  2 
 кількість прийомних дітей з них мають вік від 6 до 18 років осіб звіт 7  7 
 кількість прийомних дітей з них мають вік від 18 до 23 років осіб звіт -  - 

3 Ефективності      
 середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, 

місяців 

міс. звіт 12 - 12 

 середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, з 
них мають вік до 6 років 

дн звіт 365  365 

 середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, з 

них мають вік  від 6 до 18 років 
дн звіт 365  365 



 середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, з 
них мають вік  від 18 до 23 років 

дн звіт -  - 

 середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, 

що виховуються у прийомних сім’ях , яким призначена 
допомога 

грн звіт 3300  3300 

 середньомісячний розмір допомоги на дітей віком  від 6 до 18 

років, що виховуються у прийомних сім’ях , яким призначена 

допомога 

грн звіт 4200  4200 

 середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних 

батьків 
грн звіт 1977  1977 

4 Якості      
 динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім’ях 

(порівняно з минулим роком) 
% звіт 101,0  101,0 

    

Т.в.о.начальника управління                                            ___________          І.М.КОЦЮК 
                                                                                                                         (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

 
Фінансове управління Чортківської міської ради 

Начальник фінансового управління                                      __________         Н.І.БОЙКО 
                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

 

м.п. 


