ЗАТВЕРЖЕНО
Наказом Міністерства України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження Деражнянської РДА
25.01.2018 №41/2018р.
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ
Управління фінансів Деражнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
_____________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0200000
(КПКВК МБ)

Деражнянська РДА
(найменування головного розпорядника)

2. 0200000
(КПКВК МБ)

3. 0213121
(КПКВК МБ) (КФКВК)1

Деражнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(найменування відповідного виконавця)

Деражнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 555,700 – тис. гривень, у тому числі загального фонду 555,700
– тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесій районної ради: від 21.12.2017 р. № 7-21(2)/2017 «Про
районний бюджет на 2018», від 18.01.2018 р. №1-22/2018 р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 р.
6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, спрямованих на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п
1

КПКВК
0213121

КФКВК

Назва підпрограми
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1
1

2
0213121

3

Підпрограма / завдання
бюджетної програми
4
Утримання та забезпечення
діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Надання соціальних послуг
дітям, молоді та сім’ям, які
опинилися у складних
життєвих обставинах та
потребують сторонньої
допомоги
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

5

6

7

555,700

0,00

555,700

555,700

0,00

555,700

555,700

0,00

555,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 1
…
Усього

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

0

0

0

0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі програм і завдань
№ з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3
Центри соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Завдання
затрат
к-ть штатних працівників
продукту
к-ть сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах
ефективність
однієї послуги

4

5

6

осіб

Штатний розпис

8

од.

Аналіт.висновок до
звітності ДРЦСССДМ

313

грн..

якості
к-ть послуг, які надані центром
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Аналіт.висновок до
звітності ДРЦСССДМ
Х

25,47

од.
21817

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код

Найменування
джерел
надходжень

КПКВК

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1

3

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

4

5

6

План видатків звітного
періоду

7

8

9

Прогнози видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

10

11

12

(тис. грн.)
Пояснення,
що характеризують
джерела
фінансування
13

Надходження
із бюджету
Інші джерела
фінансування
(за видами)
…
Інвестиційний
проект 2
…
Усього

Х

0

Х

0

0

0

Х

0

0

0

0

0

0

_____________
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 затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз

видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Пилипчук О.В.
(ініціали та призвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Петрів В.П.
(ініціали та призвище)

