
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України

 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(КТПКВК МБ)

0120000
(КТПКВК МБ)

0123121 1040

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

Новогродівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 401718,00 гривень, у тому числі загального фонду - 401718,00  гривень та 

спеціального фонду - ____________ гривень.

Розпорядження міського голови від 24.01.2019р. №10Р

Новогродівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новогродівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ фінансового управління від 24.01.2019р. №6-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

Новогродівська міська рада
1.

2.

3.



5.

6.

7.

N з/п

1

2

(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
Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді

401718 401718

401718 401718

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненями), Бюджетний кодекс 

України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Сімейний кодек України, Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про соціальну роботу з 

сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії", 

Закон України "Про звернення громадян", Рішення міської ради від 21.12.2018 №7/51-20 "Про міський бюджет на 2019 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 

№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ від 18.01.2017 №57 "Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та 

дітей".

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

Завдання бюджетної програми:

8.

Усього

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

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Мета бюджетної програми: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Завдання



(грн)

Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10.

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

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді
од.

Рішення міської ради від 

19.02.2004 №IV/16-6
1 1

Кількість штатих працівників 

центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді

осіб штатний розпис 3,5 3,5

Кількість спеціалістів, залучених до 

заходів
осіб штатний розпис 1 1

2 продукту

Кількість прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу, 

сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, охоплених 

соціальним супроводом

од.
Положення про прийомні 

сім'ї та БДСТ
16 16

Кількість заходів ЦСССДМ од.

План роботи НМЦСССДМ 

на 2019 рік, наказ від 

02.01.2019р. №5

80 80

Кількість звернень до центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді

од.

План роботи НМЦСССДМ 

на 2019 рік, наказ від 

02.01.2019р. №5

200 200

Результативні показники бюджетної програми:

9.



Кількість учасників заходів, 

проведених центрами СССДМ
осіб

План роботи НМЦСССДМ 

на 2019 рік, наказ від 

02.01.2019р. №5

640 640

Кількість дітей, молоді та сімей, 

яким надані соціальні послуги
осіб

План роботи НМЦСССДМ 

на 2019 рік, наказ від 

02.01.2019р. №5

910 910

3 ефективності

Середні витрати на утримання одного 

центру СССДМ
грн. розрахунок 401718 401718

Середні витрати на забезпечення 

діяльності одного працівника ЦСССДМ
грн. розрахунок 114777 114777

Середні витрати на надання однієї 

соціальної послуги
грн. розрахунок 441 441

Середні витрати на один захід, 

проведений центрами СССДМ
грн. розрахунок 5021 5021

Середні витрати на одного учасника 

заходів, проведених центрами СССДМ
грн. розрахунок 628 628

4 якості

Кількість підготовлених кандидатів в 

опікуни, піклувальники, прийомні 

батьки та батьки-вихователі, які 

пройшли підготовку та стали 

прийомними батьками або батьками-

вихователями

осіб

План роботи НМЦСССДМ на 

2019 рік, наказ від 02.01.2019р. 

№5
1 1

Кількість прослуг, які надані центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді

од.
План роботи НМЦСССДМ на 

2019 рік, наказ від 02.01.2019 №5
910 910

(підпис)

(підпис)

О.В.Коломієць
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу

ПОГОДЖЕНО:

Л.М.Білецька
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів


