
УКРАЇНА 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

29.03.2021 м. Лисичанськ № ^  ^

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства 
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету», розпорядженням керівника Лисичанської міської ВЦА 
Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про 
перейменування служби у справах дітей", розпорядженням керівника 
Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від
17.03.2021 № 56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади 
на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетної програми на 2021 рік по службі у 
справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області, як головному розпоряднику:

- КПКВКМБ 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад;

- КПКВКМБ 0913140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

- КПКВКМБ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту»;

- КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні
складних життєвих

функціонування

2. Ковдр] ^конання цього наказу покласти на головного
спеціаліст

Начальни

у справах дітей Польску Н.В.

Світлана ЛОГВІНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

с*г9 . 0 6 / № <£> 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

0900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району Луганської області__________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

>• 0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Луганської області________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

0913112

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3112 1040

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

захисту
(найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 000,00 гривень та

пеціального фонду- 0,00 гривень.

. Підстави для виконання бюджетної програми

<онституція України 
юджетний кодекс України 
одатковий кодекс України
акону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
акон України ""Про місцеве самоврядування в Україні 
акон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування 
акон України ""Про доступ до публічної інформації"" 
акон України ""Про судовий збір""
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Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 ""Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями) 
аказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 ""Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
рокуратури, судів та інших органів "" (із змінами) . . ~ . '
ішення міської ради від 30.05.2019 року № 66/1000 "" Про службу у справах дітей"" Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про
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ерейменування служби у справах дітей" Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 17,03.2021 № 56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної1 11 «И 5 ї 2 * Зі і ^   ̂ ^ V
юмади на 2021 рік". ’ ;
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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

V о
' ч 

—

-

1 Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинилисьу складних життєвих обставинах протягом 2017-2021 років



*

7. Мета бюджетної програми
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинилисьу складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їх батьками з метою усунення причин 
дитячої бездоглядності та правопорушень, надання соціальної, інформаційно- 
консультативної, психолого-педагогічної, правової допомоги дітям, які опинились в 
складних життєвих обставинах

27 000,00 0,00 27 000,00

УСЬОГО 27 000,00 0,00 27 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Ш-' 2 3 4 5
1 Програма соціального захисту 27 000,00 0,00 27 000,00

Усього 27 000,00 0,00 27 000,00

фонд Усього

7
0,00

5,00

0,00

298,00

0,00

91,00

0,00

100,00

11. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця

виміру
Іжерело інформації Загальний фонд СпеціальнийПоказники

затрат
Календарний план служби у справах 
_________дітей, на 2021 рік_________

кількість міських заходів державної політики з питань дітей

продукту
Єдина інформаційно-аналітична

система "Діти"
кількість учасників регіональних заходів державної політики з 
________________________ питань дітей________________________

ефективності
Розрахункові даннісередня витрати на забезпечення участі у міських заходах державної 

____________ політики з питань дітей на одного учасника____________
якості

внутрішній облікпитома вага дітей, охоплених заходам 
_______ перебувають на обліку служю

КРАЇН*
Світлана ЛОГВІНЕНКО

нської міської ВЦА
с&вого органу)

Ольга САПЕГИНА^гетуправління Лисичанської
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО____________
Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної і 

Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<?сл. $  о б  о е г У /  ^

0900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району Луганської області________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

( • 0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0913140

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району Луганської області________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3140

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

34403661

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чппнлйи.іьгигпї ьатагтпшішї_________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 71 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 71 500,00 гривень та

пеціального фонду- 0,00 гривень

;ми
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. Підстави для виконання бюджетної програми

іСонституція України 
юджетний кодекс України 
[одатковий кодекс України
акону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
акон України ""Про місцеве самоврядування в Україні 
акон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування 
акон України ""Про доступ до публічної інформації"" 
акон України ""Про судовий збір""
[останова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 ""Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями)

Я  X і  \  4 # Л ^ у Г  І Т і  Я  ш  І  .  А 4

[аказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 ""Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
І і  Пі ж Ж V®

рокуратури, судів та інших органів"" (із змінами) * . ;
ішення міської ради від 30.05.2019 року № 66/1000 "" Про службу у справах дітей"" Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про 
ерейменування служби у справах дітей" Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної 
зомади на 2021 рік". 1
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Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Оздоровлення та відпочинок дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастоосЬи)

71 500,00 0,00 71 500,00

УСЬОГО 71 500,00 0,00 71 500,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма соціального захисту 71 500,00 0,00 71 500,00

Усього 71 500,00 0,00 71 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця

виміру
Спеціальний фондДжерело інформації УсьогоЗагальний фондПоказники

затрат
програма соціального захисту дітейобсяг видатків на здійснення оздоровлення дітей соціально 

_________________ незахищених категорій_________________
продукту

кількість дітей, яких оздоровили (планується оздоровити) програма соціального захисту дітей

Розрахункові даннісередні видатки на відпочинок о,
якості

ній обліквнутрірівень відпочин

Світлана ЛОГВІНЕНКОНачальник

ПОГО
Фінансів ькоуціської ВЦА

Н  * и °
Ч 3 4 4 0 #
*>АЇН<^

Ольга САПЕГИНАня Лисичанської міоЬкоіі
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

і • Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

0900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району: Луганської області________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району Луганської області________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

0910160

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0160 0111

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 430 823,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 430 823,00 гривень та

іеціального фонду- 0,00 фивень.
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Підстави для виконання бюджетної програми
конституція України 
оджетний кодекс України 
одатковий кодекс України
ікону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
ікон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" 
ікон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування 
ікон України ""Про доступ до публічної інформації"" 
ікон України ""Про судовий збір
останова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 ""Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями) 
аказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 ""Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
хжуратури, судів та інших органів "" (із змінами)

III' Ч ; /У \ч

хжуратури, судів та інших органів"" (із змінами) : г * ,> -
аказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 ""Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон11"

і \ 0  * у ч  / вУІі  ̂ Т //шення міської ради від 30.05.2019 року № 66/1000 "" Про службу у справах дітей"" 
впорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про перейменування служби у справах дітей"

■г- * • 1 * • * |

4 1
З .. : > :

I I

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

------------------------------------------------------------ ------- -__-___ -__ _____________________________________________
^ л 4 і 4 і і

№ з/п Ціль державної політики |



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

о і & О і Ь .  /  №  < £ > £ / _____________________________________________________________________________

1. 0900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Луганської області________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

2. 0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Луганської області________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 430 823,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 430 823,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 фивень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні 
Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування 
Закон України ""Про доступ до публічної інформації""
Закон України ""Про судовий збір"" / /  >> > **' - "
Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 ""Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями)* *
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 ""Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів

ЯЯм І  ш  ~  ИГ** * "  _ _  ■■ ■ - | і  • г ' ї ї  І? ш Ж . шГ І  * V

ч у V/ V  4*'

прокуратури, судів та інших органів"" (із змінами) , : * !іг + і:

.ЧІІН
Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 ""Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон""
Рішення міської ради від 30.05.2019 року № 66/1000 "" Про службу у справах дітей 
Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про перейменування служби у справах дітей"
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
— 1 1 _ 1 ■ -І ІЇДц

№ з/п 1 Ціль державної політики |



»

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

^  9 С>3. л с ь ї /  № о _ 9 _______________________

0900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
дашшу Луганської області________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Луганської області________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

34403661

(код за ЄДРПОУ)

0913111 3111 1040

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 
які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та

и  •  и

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 502 881,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 502 881,00 гривень та

еціального фонду- 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

інституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-.,Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526, Наказ Міністерства освіти від 15.04.1993 р. № 102 (п.п. 28, 31,_ т ' 3̂  ̂ V , ! -  .  • . - . *
), Наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р. № 308/519 (п.2.4.5 п.п. 7 розділ 2), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 (додаток 2), Положення про комунальний заклад 
исичанський центр соціально - психологічної реабілітації дітей" від 24.11.2016 р. № 18/284, затверджено рішенням міської ради. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та соціальні установи для 
ей", стаття 11-1 "Центри соціально - психологічної реабілітації дітей", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково - педагогічних 
ацівників", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах". Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
орту, Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2006 р. № 3297/645 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей та схеми обстеження 
у лікувально - профілактичних закладах". Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 22.01.2001р. № 120 «Про мінімальні норми забезпечення вихованців центрів соціально-
ихологічної реабілітації дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни». Наказ Міністерства України у справах сім’ї та молоді від 20.07.1998р. № 298 «Про типові нормативи оснащення центрів

' #  *  •  •  •  *

ціально-психологічної реабілітації дітей». Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.09.2020 № 325 "Про організацію діяльності служби у справах 
гей". Розпорядження керівника ВЦА від 11.09.2020 № 325 "Про організацію діяльності служби у справах дітей"; Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 22.09.2020 № 377. 
зпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області від 05.03.2021 № 07 "Про перейменування служби у справах дітей" Розпорядження керівника Лисичанської міської 
{А Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________________

№ з/п Ціль державної політики



1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрам соціально - психологічної реабілітації дітей.

4ета бюджетної програми \ . ,•
езпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально- 
психологічної реабілітації дітей

Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих 
обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та 
інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3 502 881,00 0,00 3 502 881,00

УСЬОГО 3 502 881,00 0,00 3 502 881,00

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 0,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

і Утримання центру од. свідоцтво про реєстрацію 1,00 0,00 1,00
і Нарахування на оплату праці од. штатний розпис 32,00 0,00 32,00
і Оплата праці од. Положення 30,00 0,00 30,00

продукту 0,00

2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей осіб
списки

65,00 0,00 65,00

2
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому

(стаціонарному) перебуванні
осіб

Списки 65,00 0,00 65,00

ефективності 0,00

3
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-

психологічної реабілітації для дітей
грн. розрахунок 116 763,00 0,00 116 763,00

3 середні витрати на надання однієї соціальної послуги грн. розрахунок 6 402,00 0,00 6 402,00

3
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-

психологічної реабілітації для дітей____________
грн. розрахунок

*

6 589,00 0,00 6 589,00

ЯКОСТІ 0,00

4
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в

______  сім 'ї ПРОТЯГОМ РОКУ осіб звітність 12,00 0,00 12,00



підпис)

*од З»* 
УКР*

динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально- 
психологічної реабілітації в центрік при тривалому (стаціонарному) 
____________перебуванні, порівняно з попереднім роком

кількість дітей, повернутих в сім’ю протягом

Іачальник служби

ІОГОДЖЕНО:
інансове управління Лисичанської міської ВЦА____________________
іазва місцевого фінансового органу)

Іачальник фінансового управління Лисичанської міської В

розрахунок
0,00 0,00 0,00

звітність 29,00 0,00 29,00

Ф

Світлана ЛОГВІНЕНКО

Ольга САПЕГИНА


