
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

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації
від  У.-f О. № в Ч

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1- _____4900000 _______________________ Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 37405111
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) '* (код за ЄДРПОУ)

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

2. _____4910000 _______________________ Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 37405111
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) "

класифікації' 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів
З- 4913121 _________ 3121 _________ 1040_________  соціальних служб 26000000000

(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
класифікації класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
видатків та кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 772 766,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 772 766,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

\



Конституція України 
Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 05.02.1993 №2998XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №966-(V "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Розпорядження Кабінету Міністів України від 18.01.2003 №9-р “Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів 
місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі 
встановлення опіки, піклування"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами 
та доповненнями
Рішення сесії 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

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

№ з/п ^^ іл і^ Є £ж ав но їп о л ™
1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання комплексних соціальних послуг сім’ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2 Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання комплексних соціальних послуг сім’ям/особам відповідно до їх потреб з метою 
подолання складних життєвих обставин 8 668 266 8 668 266

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 127 500 127 500
Усього 8 795 766 8 795 766

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

№ з/п ___Найменування місцевої /регіональноїП£ог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська цільова програма "Дти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" 8 666 166 8 666 166

Усього 8 666 166 8 666166

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
В Л М Ш _

Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 8 7



1 Надання комплексних соціальних послуг сім’ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
1 затрат

кількість центрів соціальних служб од. Звітність установ 1 1
кількість штатних працівників центрів ОСІБ Звітність установ 42 42
загальна площа приміщень М.КВ. Звітність установ 372,4 372,4

2 продукту
кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким 
надано соціальні послуги ОСІБ Звітність установ 1 600 1 600

кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них: од. Звітність установ 2 040 2 040
соціальна послуга консультування ОД. Звітність установ 70 70
соціальна послуга інформування ОД. Звітність установ 1 500 1 500
соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих 
обставинах ОСІБ Звітність установ 120 120

соціальна адаптація ОД. Звітність установ ЗОД 300
соціальна послуга профілактики од. Звітність установ 5Д 50

3 ефективності
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб ГРН. Розрахунок 8 691 266 8 691 266
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, 
з них: ГРН. Розрахунок 4 249,15 4 249,15

середні витрати на соціальну послугу консультування ГРН. Розрахунок 4 249,15 4 249,15
середні витрати на соціальну послугу інформування ГРН. Розрахунок 4 249,15 4 249,15
середні витрати на здійснення соціального супроводу ГРН. Розрахунок 4 249,15 4 249,15
середні витрати на соціальну адаптацію ГРН. Розрахунок 4 249,15 4 249,15
середні витрати на соціальну послугу профілактики ГРН. Розрахунок 4 249,15' 4 249,15

4 ЯКОСТІ

кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до 
класифікатора од. Розрахунок 2 040 2 040

2! Забезпечення збереження енергоресурсів
1 затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН. Звітність установ 127 500 127 500
теплопостачання ГРН. Звітність установ 70 000 70 000
водопостачання ГРН. Звітність установ 7 200 7 200
електроенергії ГРН. Звітність установ 47 600 47 600
оплата інших енергоносіїв ГРН. Звітність установ 2 7 W 2 700
загальна площа приміщень М.КВ. Звітність установ 372,4 372,4
опалювальна площа приміщень М.КВ. Звітність установ 372,4! 372,4

2 продукту
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД. Звітність установ
теплопосачання тис.Гкал Звітність установ 0,03 0,03
водопостачання ТИС.КУБ.М Звітність установ 0,15 0,15
електроенергії тио.кВт.год Звітність установ 15,6 15,6

3 ефективності
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД. Розрахунок

теплопостачання
гкал на 1 

кв.м
опал.плоші

Розрахунок 0,081 0,081

водопостачання
куб.м на 1 

кв.м
заг. площі

Розрахунок 0,403 0,403

електроенергії
квт.год на 1 

кв.м
заг.площі

Розрахунок 41,89 41,89

4 якості
річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі: од. Розрахунок
теплопостачання ВІДС. Розрахунок 1,3 1,3
водопостачання вщ с. Розрахунок 1,2 1,2
електроенергії ВІДС. Розрахунок 1,1 1,1



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що 
приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, , ГРН. Розрахунок
електроенергії тощо) всього, /  / II

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

1 300 1 300

Олег ГАРЯГА

(ініціалиЛніціап, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціапи/ініціап, прізвище)

с. лозко


