
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 09.07.2018р. № 5 

 

Наказ  

Департамент фінансів та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради  (найменування місцевого 

фінансового органу) 
 від 09.07.2018р. № 67  
 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  

 

 

1.      08               Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.     081              Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  
     3.  0813230        1040  Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

             (КПКВК МБ)        (КФКВК)1 піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 

виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

                                                                       (найменування бюджетної програми)  



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 462,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

462,900 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, ЗУ „Про забезпечення організаційно- правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування”, ЗУ „Про Державний бюджет України 

на 2018 рік”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2017 № 992 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі „Освіта”, рішення Ужгородської міської ради від 21.12.2017 № 941 „Про бюджет міста на 

2018 рік”,рішення XXIIІ сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI 

сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 

2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради, управління програмного та комп’ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення 

XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1118 «Про зміни до рішень сесії», рішення 

XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 

рік».       

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, сімейними формами виховання. 

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 програми 2 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

 

0813230 1040 Виплата державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

462,900  462,900 



за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною" та 

оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплата 

соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

   Завдання    

 

  Забезпечити охоплення дітей-

сиріт,дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, сімейними 

формами виховання – дитячими 

будинками сімейного типу, прийомними 

сім’ями, сім’ями патронатних 

вихователів 

462,900  462,900 

   Усього 462,900  462,900 

       

 

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 



 0813230 

Виплата державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною" та оплату послуг із 

здійснення патронату над дитиною та 

виплата соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

   

  Завдання    

  Забезпечити охоплення дітей-сиріт,дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, 

сімейними формами виховання – дитячими 

будинками сімейного типу, прийомними 

сім’ями, сім’ями патронатних вихователів 

   

1  затрат    

  Витрати на реалізацію програми Грн. Кошторис  462 900,00 

  Кількість прийомних сімей Од. База даних АСОПД, 

мережа 

3 

  Кількість прийомних батьків Осіб База даних АСОПД, 

мережа 

6 

2  продукту    

  Кількість прийомних батьків, яким 

виплачують грошове забезпечення 

Осіб База даних АСОПД, 

журнал реєстрації, 

мережа 

3 

  Кількість вихованців у прийомних сім’ях осіб База даних АСОПД, 

мережа 

9 

3  ефективності    

  Середній розмір грошового забезпечення 

прийомним батькам 

Грн. Розрахунок 3 544,41 

  Середній розмір виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Грн. Розрахунок 3 104,64 

4  якості    

  Питома вага прийомних батьків, яким % Розрахунок 100 



виплачують грошове забезпечення  

  Питома вага дітей –сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,які отримали 

державну соціальну допомогу 

% Розрахунок 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 

фінансування 
загальний 

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 13 

 Підпрограма 1            

 Інвестиційний проект 1            

 Надходження із 

бюджету 

           

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 
х   х   х    

 …            

 Інвестиційний проект 2            

 …            

 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. 

 

Директор департаменту праці та 

соціального захисту населення                                   __________  ______А.Б. Біксей ________ 
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В.о.директора департаменту фінансів  

та бюджетної політики                                                __________  ________Г.Я.Граб _________  
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)             



 


