
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника, коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління ДРДА
(найменування місцевого фінансового органу)

_______ _ТЕ______  А  . №  ______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0200000 Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

3.

(КПКВК МБ) 

0213241 *
(найменування відповідального виконавця)

1040 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КТФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4904.81 тис. гривень, у тому числі загального фонду - __ 4904,81___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.Наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «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 №191-9/УІІ від 

15.12,2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» Статутом Комунального Закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре
вдома» Дніпровського району Дніпропетровської області.



6. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей на виховання в сім’ї,права дітей та сімей на захист і допомогу з боку держави,сприяння розвитку і зміцненню 
сім’ї,покращенню соціального благополуччя дітей та сімей.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п ктквк кпквк Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний
фонд разом

] 2 3 4 5 6 7



Надання соціальної,соціально-
0213241 1040 педагогічної,психологічної,юридичної допомоги і підтримки 

сім’ям з дітьми для подолання складних життєвих обставину тому 
числі в умовах цілодобового і денного перебування;надання 
невідкладної комплексної допомоги дітям,які постраждали від 
домашнього насильства,вилучені із середовища небезпеки для їх 
життя і здоров’я;сприяння поверненню дітей та сімей до їх 
родин,влаштування дітей в сімейні форми виховання здійснення
соціальних заходів,спрямованих на раннє виявлення та надання 
послуг вагітним жінкам і сім’ям з дітьми в складних життєвих 
обставинах і забезпечення їх першочергових потреб;соціальна 
підтримка батьків з дітьми з метою запобігання відмов від 
новонароджених дітей та попередження вилучення дітей із 
сімей;здійснення соціального захисту дітей та батьків,які 
проживають і Центрі;надання соціальної підтримки і здійснення 
заходів щодо адаптації дітей-сиріт та дітей,які залишились без 
піклування батьків,випускників інтернат них закладів у віці до 23 
років;надання допомоги дітям з інвалідністю та особливими 
потребами від народження до 7 років,викликаними

* медичними,біологічними або соціальними факторами та їх сім’ям.

2111 Заробітна плата 3097,43 3097,43

2120 Нарахування на оплату праці 681,44 681,44

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67,65 67,65

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 45,7 45,7

2230 Продукти харчування 494,49 494,49

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 43,62 43,62

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 474,48 474,48

2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00



Усього 4904.81 4904.81

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

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

0317810 Інші видатки

1 Затрат:

Кількість центрів од.
План по мережі, 

штатах та 
контингентах

1

Кількість штатних працівників центру осіб Штатний розпис 45,5



Утримання КЗ Добре вдома тис. грн.. кошторис 4659.48

2 Продукту:

Кількість осіб(дітей/батьків) у СЖО,яким надається 
комплексна соціально-психологічна,педагогічна 
допомога

шт. план 600

Кількість сімей з дітьми,з особливими 
потребами,яким, надається допомога шт. план 100

Кількість осіб(дітей/батьків), охоплених соціальними 
послугами шт. план 600

Кількість дітей,яким надані підтримуючі послуги шт. план 600

3 Ефективності:
*

Витрати на утримання 1 штатної одиниці тис.грн. кошторис 68,08
і'

Середньомісячна заробітна плата працівника тис.грн. кошторис 5,49

4 Якості:

Кількість дітей з особливими потребами,які 
отримали допомогу осіб план 100

Кількість розроблених та впроваджених 
індивідуальних програм супроводу дітей з 
особливими потребами

шт план 60

Кількість матерів з дітьми,що оволоділи навичками особи план 60



самостійного незалежного життя

Кількість сімей(матері з дітьми),в яких збережено 
дитину шт план 200

Кількість дітей,що соціально -адаптовані та 
реінтегровані у біологічні сім’ї,влаштовані у сімейні 
форми виховання

особи план 40

Кількість батьків,які розвинули батьківські 
компетенції та підвищили батьківський потенціал осіб план 300

Кількість осіб(дітей/батьків) ,охоплених 
соціальними послугами осіб план 600

Кількість дітей з особливими потребами,які 
отримали допомогу осіб план 100

*

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'2

(тис. грн)

Код Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту 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 11 12

Підпрограма 1



Інвестиційний проект 1

Надходження із 
бюджету

Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

. . .

Усього

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Г олова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.В.СУСЛОВИЧ 
(ініціали та прізвище)

Н.Г.ЛЕВЧУК 
(ініціали та прізвище)


