
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 
 

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент праці та соціального захисту  
               (найменування головного розпорядника 

 населення Ужгородської міської ради______ 
                         коштів місцевого бюджету) 

13 лютого 2019 року № 5 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0800000 
(код) 

 

                Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника) 

 

2. 0810000 
(код) 

 

Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   

департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
                                                                                     (найменування відповідального виконавця) 

 

3. 0813104 
(код) 

 

1020 
(КФКВК) 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
                                           (найменування бюджетної програми) 

                              

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11213000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10568000,00 гривень та    

спеціального фонду 645000,00 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України";  Наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства охорони здоров’я  України від 05.10.2005р  № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників 

закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12,.07.2016 р.  №753 «затвердження 

Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

Наказ Міністерства  соціальної політики України від 19.04.2017 року  № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”; Наказ Міністерства  

соціальної політики України від 15.06.2011 року  №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки та вислугу років працівникам 

державних та комунальних установ соціального захисту населення; Постанова КМУ від 17.05.2002 р. № 659 «Затвердження переліку груп 

власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання», Наказ Міністерства фінансів України від 

29.12.2018 №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення ХХХ сесії VІІ скликання Ужгородської 

міської ради № 1370 від 13.12.18 р. "Про бюджет міста Ужгорода на 2019 рік"____________________________________________________ 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами 

 

7. Мета бюджетної програми 

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю.  
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9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, не здатних до самообслуговування 

у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а 

також громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

10568000,00 645000,00 11213000,00 

Усього 10568000,00 645000,00 11213000,00 

 

 

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

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

     

Усього    
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11. Результативні показники бюджетної програми 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 кількість установ од. мережа 1   1 

 кількість відділень од. Положення 4   4 

 у тому числі кількість 

стаціонарних відділень 

постійного та тимчасового 

проживання 

од. Положення 1   1 

 кількість штатних одиниць 

персоналу 
од. штатний розпис 80   80 

 у тому числі професіоналів, 

фахівців та робітників, які 

надають соціальні послуги 

од. штатний розпис 57   57 

2 продукту      

  чисельність осіб, які 

потребують соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

осіб журнал обліку 1161   1161 

 чисельність осіб, забезпечених 

соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг) 

осіб звіт 12 соц. 1097 518 1110 

 кількість ліжок у стаціонарних 

відділеннях постійного та 

тимчасового проживання 

од. 

рішення міської 

ради №760 

від28.12.2012р. 

40 5 45 

3 ефективності      
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 середні витрати на соціальне 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 1 особи у 

стаціонарному відділенні 

постійного та тимчасового 

проживання 

грн/рік розрахунок 62448,00 26819,00 89267,00 

4 якості      

 відсоток осіб, охоплених 

соціальним обслуговуванням, 

до загальної чисельності осіб, 

які потребують соціальних 

послуг 

% розрахунок 100  100 100 

 

Директор департаменту праці та соціального захисту   

населення Ужгородської міської ради 

 

 ____________ 

(підпис) 

  

А. БІКСЕЙ___________  

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики  

Ужгородської міської ради 
 

Директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики Ужгородської міської ради 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 Л. ГАХ_______________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 

 


