
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий до

а коштів місцевого бюджі

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000_______Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121_________ 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2320,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  2320,7 
тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Керується Конституцією та законами України, Бюджетним 

Кодексом України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів 
України, наказами Мінпраці, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 . Наказ МФУ від 27.11.2018 № 940, Наказ



МФУ від 21.12.2018 № 1074 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 
квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, 
оцінки ефективності бюджетних програм». Рішення сесії районної ради № 472-21/УІІ від 12.12.2018 року «Про районний
бюджет на 2019 рік» Положенням про Дніпровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

-------------------------------------------------------------------------------
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; надання 
соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги; соціальне 
інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та 
молоді, які перебувають у складних життєвих

1 обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу; підбір кандидатів та навчання
кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки вихователі та їх навчання з метою
підвищення їх виховного потенціалу 
2111 Заробітна плата 1847,3 1847,3
2120 Нарахування на оплату праці
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

406,4
13,0

406,4
13,0



2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

10,0
44,0

10,0
44,0

Усього 2320,7 2320,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_____________________________ ________________ _______________  (тис.грн)_________________________

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 - - - -

Підпрограма 1 - - - -

Підпрограма 2 - - - -

Усього - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0213121 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

1 затрат
Кількість центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

од. План по мережі, 
штатах та 
контингентах

1

Кількість штатних працівників центру осіб Штатний розпис 25
Утримання ЦСССДМ тис. грн. кошторис 2320,7

2 продукту
Кількість дитячих будинків сімейного типу шт. план 2
Кількість прийомних сімей шт. план 7
Кількість сімей які перебувають у складних 
життєвих обставинах, охоплених

шт. план 200

І



соціальним супроводом
3 ефективності

Витрати на утримання 1 штатної одиниці тис.грн. кошторис 92,82
Середньомісячна заробітна плата 
працівника ЦСССДМ

грн.. кошторис 6158

4 якості X
Кількість підготовлених кандидатів у 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки та 
батьки вихователі

осіб план 2

Кількість підготовлених прийомних батьків, 
батьків вихователів, які пройшли навчання з 
метою підвищення їх виховного потенціалу

осіб план 3

Кількість наданих соціальних послуг шт. план 800
Кількість сімей які перебувають у складних 
життєвих обставинах

сімей план 400

Кількість актів оцінки потреб шт. план 500
Кількість охопленого населення послугами осіб план 2500
Кількість сімей знятих з соціального 
супроводу з позитивним результатом

осіб план 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Підпрограма 1 - - - - - - - - - - -

Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - - -
Надходж ення із 
бюдж ету - - - - - - - - - -

Інш і дж ерела  
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2 - - - - - - - - - - -



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

Усього - - - - - - - - - - -

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


