
1. 0200000 44101089

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 44101089

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121 3121   1040 10538000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.02.2021 р. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2562000 гривень , у тому числі загального фонду – 2562000 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України;

Бюджетний  кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та  виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів" у  редакції наказу 

Міністерства  фінансів  України від  15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України  від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма захисту  прав  дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Гірської сільської ради   Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки  затверджена рішенням 

від 29.01.2021 № 207-6-VIIІ;

Рішення Гірської сільської ради  № 94-4-VIIІ  від 24.12.2020  "Про  бюджет  Гірської  сільської  теріторіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 281 000

0 2 562 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 281 000

2 0 1 281 000

0 2 562 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 1,00

од. 0,00 1,00

1 3 6 7

осіб 0,00 3,00

осіб 0,00 3,00

осіб 0,00 3,00

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
1 281 000

Усього 2 562 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма захисту  прав  дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Гірської сільської ради   

Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки
1 281 000

Програма захисту  прав  дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Гірської сільської ради   

Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки
1 281 000

Усього 2 562 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 1,00

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 1,00

2 4 5

кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді
Штатний розпис 3,00

кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді
Штатний розпис 3,00

кількість спеціалістів, залучених до заходів Положення  про службу 3,00



осіб 0,00 3,00

2

од. 0,00 0,00

од. 0,00 0,00

од. 0,00 0,00

од. 0,00 0,00

осіб 0,00 2,00

осіб 0,00 2,00

од. 0,00 12,00

од. 0,00 12,00

осіб 0,00 700,00

осіб 0,00 700,00

(підпис)

кількість спеціалістів, залучених до заходів Положення  про службу 3,00

продукту

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та 

молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді

0,00

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та 

молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді

0,00

кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей 

патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, охоплених соціальним 

супроводом/супроводженням

0,00

кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей 

патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, охоплених соціальним 

супроводом/супроводженням

0,00

кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги

Акт обстеження житлтвих 

умов, акти оцінки ризиків 

сім'ї/особи

2,00

кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги

Акт обстеження житлтвих 

умов, акти оцінки ризиків 

сім'ї/особи

2,00

кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді

План роботи служби на 

2021 на рік
12,00

кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді

План роботи служби на 

2021 на рік
12,00

Фінансовий  відділ  Виконавчого комітету Гірської  сільської  ради 

кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

План роботи служби на 

2021 на рік
700,00

кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

План роботи служби на 

2021 на рік
700,00

Начальник  фінансового віддіулу
Лілія БАРКОВА

Сільський голова 
Дмитрів Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

02.02.2021 р.

М.П.


