УКРАЇНА
ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

012 жовтня 2018

м.Токмак

Про затвердження Паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
(нова редакція)
Керуючись пп. 20 ч. 4 ст. 42 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до рішення Токмацької міської ради від 08 жовтня 2018 р. № 1
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №
4 «Про бюджет м. Токмака на 2018 рік»» та Правил складання паспортів
бюджетних програм' місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26. 08. 2014 № 836
(зі змінами):
3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Токмацькому
міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за КПКВК:
,0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді (нова редакція).
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 02.02.2018 р. № 58-р «Про затвердження Паспорта бюджетної
програми на 2018 рік»
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В.о. міського голови, заступник
міського голови з питань діяльності я ) !'!
виконавчих органів
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С. СТЕПУРА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

12 жовтня 2018р. № А59

Про затвердження Паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення Токмацької міської ради від 08.10.2018р. № 1
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2017р.
№ 4 «Про бюджет м.Токмака на 2018 рік», Правил складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836( зі
змінами) та Розпорядження міського голови від 12 жовтня 2018 № 432-р
«Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2018 рік ».

НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік виконавчому
комітету Токмацької міської ради за КПКВК:
0213121 —Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім,ї дітей та молоді.

Начальник фінансового управління
Токмацької міської ради
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Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

Виконавчий комітет Токмацької міської ради

»200000
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Токмаиький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2. 0213121
(КПКВК МБ)

3. 0213121

(найменування відповідального виконавця)

1040

(КПКВК МБ) (КФКВК)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 484,105 тис. гривень,
у тому числі :
- загального фонду : - 484,105 тис. гривень
- спеціального фонду. - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України “ Про державний бюджет України на 2018 рік”
4. Нормативно-правові акти:

Постанови і розпорядження К абіні, Міністрів України,
(Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836,
Накази Державної казначейської служби України,
Рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 4 «Про бюджет м. Токмака на 2018 рік»
- Рішення міської ради від 08.10.2018 р. № 1 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.17 р. № 4 «Про
бюджет м. Токмака на 2018 рік»»
6. Мета бюджетної програми: До покладених на Центр завдань надання соціальних послуги сім’ям, дітям та молоді, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від
насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід.
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціальноправового захисту дітей.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
кпквк
КФКВК
Назва підпрограми
4}
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань________________ _______________
№
кпквк
КФКВК
Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний
з/п
фонд
і

2

3

4

5

(тис.гри.)
Разом

6

7

Підпрограма
Завдання '
1
0213121
1040
Надання соціальних послуг дітям, молоді та
484,105
484,105
сім'ям, які опинились у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми_________(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

КПКВК
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

3

4

5

<с

■

к.

10. Результативні показники бюджетної нрогра.мн у розрізі підпрограм і пищачі,
Одиниця
Назва показника
КІПСШС
№
виміру
з/н
4
3
2
1.
Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та
0213121
сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги
Показники затрат
од.
Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
осіб
Кількість штатних працівників центрів
Показники продукту
од.
Кількість закладів, що надають соціальні послуги
сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Ккількість прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, охоплених соціальним
супроводом
Проказники ефективності:*
Середні витрати на утримання одного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Середні витрати на забезпечення діяльності одного
працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
Середні витрати па здійснення соціального супроводу
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги
Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі,
які пройшли підготовку та стали прийомними батьками
або батьками-вихователями
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьківвиховагелів, які пройшли навчання з метою
підвищення їхнього виховного потенціалу

Джерело інформації
5

Значення
показника
6

Положення

1

Штатний розпис

5

%

од.

Звіт

41

грн.

Кошторис

484105

гри.

Розрахунок

96821

грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок

79,91
84,00

осіб

Звіт

3

осіб

Звіт

2

Кількість послуг, (*А надані центрами соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні
послуги, порівняно з минулим роком
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, знятих з соціального
супроводу з позитивним результатом, порівняно 3
минулим роком

V /

Звіт

6058

%

Звіт

76

%

Звіт

59

11. Джерел3 фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

1

[ [^іменування
джере.1 надходжень

КПКВК

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

3

Інвестиційний
проект2
*

Касові видатки станом на 1 січня
звітного періоду
загальний
спеціальний разом
фонд
фонд
4
5
6
“
-

“

X

План видатків звітного періоду
загальний
фонд
7

спеціальний
фонд
8

-

-

“

“

-

-

разом
9
-

-

X

“

“

“

*

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного проекту
загальний
спеціальний разом
фонд
фонд
10
11
12
*
“
-

М
Погоджено^
Начальник фінансового управління
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V
■

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Н.В. Мамчак
(прізвище та ініціали)
О.М. Тищенко______
(прізвище та ініціали)

-

-

Усього
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник іііського голови

Пояснення, ще
характеризуют
ь джерела
фінансування
13

-

-

