
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від О У* г% 0/. <7 
№ Д ч ? - /

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000______  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 4910000 Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка
3. 4913111 _________ _________ 1040___________  функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 705 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000,00 гривень та спеціального фонду -1  505 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерстева фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки”
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№з/п Цілі державної політики
і Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях.

8. Завдання бюджетної програми



№з/п Завдання
і Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу
2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

і 2 3 4 6

і Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту 
приміщень дитячих будинків сімейного типу 1505000,00 1505000,00

2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для 
вирішення матеріально-побутових проблем 200000,00 200000,00

Усього 200000,00 15050004)0 1705000,00

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

№з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5
1 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" 200000,00 1505000,00 1705000,00

Усього 200000,00 1505000,00 1705000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 в 7
1 Придбання обладнання і  предмет ів довгост рокового корист ування т а проведення рем онт у приміщ ень дит ячих будинків сімейного т ипу

продукту
1 кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря од. Звітність установ 381 7 388
2 кількість будинків, в яких проведено ремонт од. Звітність установ 1 1

3 площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків 
сімейного типу кв.м. Звітність установ 192,3 192,3

ефективності
1 середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря грн.; Розрахунок 524,93 10 714,28 11 239,21
2 середні видатки на проведення ремонту грн.; Розрахунок 1 400 000 1 400 000

3 середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі 
приміщень дитячих будинків сімейного типу грн.; Розрахунок 7 280,291 7 280,291

якості

1 рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків 
сімейного типу % Розрахунок 100 100

2 Надання щ орічної додат кової ф інансової допомоги дит ячим будинкам сімейного т ипу для виріш ення мат еріально-побут ових проблем
затрат

1 (Обсяг фінансових ресурсів | грн.; (Рішення Київради | | 30 000| 30 000
продукту

1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу
будинки

сімейного
типу

Звітність установ 1 1

ефективності



1 [Середні витрати на один будинок грн | Розрахунок ЗО 0001 ЗО 000
якості

1 (Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % |Розрахунок їоо] 100

Голова Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації


