
1.  ( 0800000 )

(код)

2.  ( 0810000 )

(код)

3.  ( 0813230 )  ( 1040 )

(код) (КФКВК)

№

з/п

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

Ціль державної політики

(найменування відповідального виконавця)

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

оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї

патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –637100,00 гривень , у тому числі загального фонду – 637100,00 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, ЗУ " Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування",Постанова КМУ №81 від 31.01.2007 року  " Про затвердження Порядку призначення соціальної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом `гроші ходять за дитиною", наказ Міністерства фінансів України від 

29 грудня 2018 року № 1209  "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",рішення XXX сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1370 від 13.12.2018 року 

"Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік".

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

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

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №5 від 13 лютого 2019 року

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )



1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 637 100

0 637 100

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 637100,00

грн. 0,00 40056,00

грн. 0,00 399456,00

грн. 0,00 44067,00

грн. 0,00 153521,00
видатки на виплату грошового забезпечення прийомним 

батькам, усього
кошторис 153521,00

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування з них: видатки на виплату 

допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років

кошторис 399456,00

видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування кошторис 44067,00

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, усього
кошторис 637100,00

видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування з них: видатки на виплату 

допомоги на прийомних дітей, які мають вік до 6 років

кошторис 40056,00

2 4 5

затрат

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у 

прийомних сім’ях, грошового забезпечення прийомним батькам
637 100

Усього 637 100

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

Завдання

Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, грошового забезпечення прийомним батькам

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення 

батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів 

за принципом `гроші ходять за дитиною`

8. Завдання бюджетної програми



грн. 0,00 153521,00

2

од. 0 5

осіб 0 10

осіб 0 9

осіб 0 1

осіб 0 8

3

місяців 0 12

місяців 0 12

місяців 0 12

грн. 0,00 3338,00

грн. 0,00 4161,00

грн. 0,00 2558,68

4

% 0 100

(підпис)

(підпис)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.ГАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім’ях 

(порівняно з минулим роком)
розрахунок 100

Директор департаменту праці та соціального захисту населення А.БІКСЕЙ

середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних 

батьків
звітність,розрахунок 2558,68

якості

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що 

виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога
звітність,розрахунок 3338,00

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, 

що виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога
звітність,розрахунок 4161,00

середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, місяців з 

них: мають вік до 6 років
звітність,розрахунок 12

середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, місяців з 

них: мають вік від 6 до 18 років
звітність,розрахунок 12

ефективності

середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, місяців звітність,розрахунок 12

кількість прийомних дітей з них мають вік до 6 років
база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
1

кількість прийомних дітей з них мають вік від 6 до 18 років
база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
8

кількість прийомних батьків, усього
база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
10

кількість прийомних дітей, усього
база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
9

продукту

кількість прийомних сімей
база даних АСОПД, 

звітність, розрахунок
5

видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам з 

них видатки на виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від 

розміру соціальної допомоги дитини

кошторис 153521,00


