
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Нака? / розпорядчий, документгіаказ / розпорядчий, документ

(найменодання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)/розпорядника коштів місцевого бюджет^ 

Фінансового органу) ь'ІУУ(найменування к $ щ $ го  Фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 .

2.

3.

4.

213241
(КТПКВК МБ) 

213241
(КТПКВК МБ) 

213241
(КТПКВК МБ)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровсько? області____________________
(найменування головного розпорядника)

Комунальний заклад "Малий груповий будиночок "Мій дім" Дніпровської районної ради______
(найменування відповідального виконавця)

1040_______Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 155564,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1555564,00 гривень та 
спеціального фонду - ____________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: - Конституція України
- Закон України «Про охорону дитинства»,
- Закон України «Про освіту»,
- Сімейний кодекс України,
- Конвенція ООН «Про права дитини»,
- Постанова Кабінету України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»,

5. - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11,2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та в оздоровчих закладах»,
- Постанова Кабінету фінансів України від 28.12.2016р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11,2003р №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»
- Наказ Міністерства фінансів України №57 від 28.01.2002р.
- Рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Мета бюджетної програми: - створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав кожної дитини,
- створення умов, наближених до сімейних, для повноцінного фізичного, розумового і соціального розвитку дитини,

6- - створення умов для здобуття дітьми освіти у дошкільних, загальноосвітніх, професійно- технічних, позашкільних навчальних закладах,
- підготовка дітей до самостійного життя та забезпечення умов для їх успішної інтеграції у суспільство.



7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1
Організація виховної роботи, проведення 
індивідуальних занять з дітьми.

2 Створення умов для безпечного та комфортного проживання дітей та забеспечення цілодобового догляду.
3 Надання необхідних предметів та матеріалів для забеспечення потреб у побуті дитини.
4 Медичне обслуговування дітей
5 Харчування дітей
6 Утримання будівлі, обладнання, меблів, побутової техніки які знаходяться на балансі закладу в належному стані.

^ Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)______________________________

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі 
бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1

Організація та
проведення
педагогічними
працівниками
виховної роботи,
індивідуальних
занять з дітьми.

1045640,00 , 1045640,00

2

Сворення та 
забезпечення умов 
для цілодобового 
перебування, 
комфортного 
проживання дітей.

40000,00 40000,00



3

Створення 
житлово 
побутових умов 
для проживання та 
виховання дітей. 
Надання 
необхідних 
предметів та 
матеріалів для 
забезпечення 
потреб у побуті 
дитини.

30160,00 30160,00

4

Забезпечення
медичного
обслуговування та
забезпечення
ліками дітей за
призначенням
медичних
працівників
лікувально-
профілактичних
закладів.

5354,00 5354,00

5
Забезпечення 
харчування дітей 
за нормами.

323100,00 323100,00

6

Забеспечення 
послуг на 
утримання будівлі, 
обладнання, 
меблів, побутової 
техніки які 
знаходяться на 
балансі закладу в 
належному стані.

111310,00 111310,00

Усього 1555564,00 1555564,00





9.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Організація та
проведення
педагогічними
працівниками
виховної роботи,
індивідуальних
занять з дітьми.

осіб Штатна
чисельність 9 9

1 затрат
Оплата праці
працівників
закладу

грн. Планові бюджетні 
асигнування 1045640,00 1045640,00

2 продукту
Середньорічна
кількість
вихованців закладу осіб

Внутрішній
документообіг

12 12

3 ефективності
Забезпечення 
виконання умов та 
державних 
гарантій щодо 
соціально- 
правового захисту 
дітей-сиріт та дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування.

осіб

Нормативно- 
правові акти

12 12



4 Я К О С Т І

Забеспечення умов 
сприятливих для 
проживання, 
навчання та 
виховання дітей в 
атмосфері 
максимально 
приближеної до 
сімейних; 
влаштування дітей 
до сімейних форм 
виховання; 
забеспечення умов 
для здобуття 
дітьми освіти; 
підготовки дітей 
до самостійного 
життя та
забезпечення умов 
для їх успішної 
інтеграції у 
суспільство.

осіб

Статут закладу та 
нормативно- 
правові акти 

стосовно 
державної 

політики у сфері 
дитинства.

12 12

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів Суслович С.В.

(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: 
Керівник фінансового 
органу Н.Г.Левчук

(ініціали та прізвище)


