
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України від 
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказ} Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
В І Л Ї С К О І 2 & Г 9 

ґнайменч вання головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету) 

1. 0200000 
(КПКВК МБ) 

2. 0210000 
(КПКВК МБ) 

з . а і з і 2 і 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 р:к 

Новопсковська районна державна а. міністрація Луганської області 
(найменування головного розпорядника) 

Новопсковська районна державна аді» ш'страція Луганськ«-! області 
(найменування відповідального виконавця) 

1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(КіІКВКМБ) (КФКВК) (найменування Ьюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 667899 гривень, у тому числі загального фонду 567899 гривень та 
спеціального фонду - 0.00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 
10.01.2002.№2947-Щ; закон України від 26.04.2001№240?-ІІІ «Про охорону дитинства»; закон України від 15.01.2009№878-УІ «Про 
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; закон України від 19.06.2003 №966-ІУ «Про соціальні послуги»; закон України від 
27.08.2004№1126 « Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю»;наказ Міністерства фінансів від 
26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-иільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; наказ 
Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України «ІІро впорядкування умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №308/519;наказ Міністерства соціальної політики «Про умови 
праці поап'вник'", закладів соціального захисту дітей, заклалв соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та 
молоді» від 18.05.2015 №526; постанова Кабінету Міністріз «Деяк: питання оплати праиі працівників центрів соціальних служб для сЬ і, 

і 



дітеі. та молоді» від 21.06.2017 №435; постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах від 21.11.2013 №895; наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту від 03.03.20і0 №590 «Про затвердження положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, д тЬй та 
молоді», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської 
районно, ради від 21.06.2019 року № 32/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 
2019 рік». 

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

№ з/п Ціль державної політики 
1 Проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, 

соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації 

7. Мета бюджетної програми: здійснення соціально-профілакгичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві 
обставини сімей, дітей та молоді, проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

8. Завдання бюпжетчої програми: 
№ з/п Завдання 

1 Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

№ з/п Напрями використання бюджетних кошт в Загальний фонд Спеціальний Фонд Усього 

1 2 3 4 6 
1 Забезпечення надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення 667899 0 667899 

Усього 667899 0 667899 



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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 
- - - -

Усього - -

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п Показник 

Одиниця 
ВИЛіШУ 

Джерело інформації 
Загальний 

фонд 
Спеціальни 

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

одиниць Мережа розпорядників 
і одержувачів коштів 
місцевих бюджетів 

1 1 

Кількість штатних одиниць 
фахівців 
робітників 

одиниць штатний розпис 9,25 
9,00 
0,25 

9,25 
9,00 
0,25 

2 продукту 

Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в 
складних обставинах, яким надано соціальні 
ПОСЛУГИ 

одиниць звітність 1114 1114 

3 ефективності 

Середньомісячна заробітна плата працівників грн. розрахунок 4513 4513 

Середні витрати на забезпечення діялоност 
одного працівника центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

гри розрахунок 5865 5865 

Середні витрати на надання одній сім'ї 
соціальних послуг 

грн. розрахунок 600 600 



4 якості 

Динаміка кількост ">мей, яким надано соціальні 
послуги, порівняно 3 МИНУЛИМ роком 

% звітність 101,1 101.1 

Голова Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління фінансів Новопско 
районно державної адміністрацій' Луганської 

{Форма в редакції Наказу Міністерства фіна\ 
V'?/, *<>Д 02'2Лг 

Л.А.Латишеві 
(ініціали та прізвище; 

О.гі.Кк ь 
(ініціали та прізвище) 


