ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядж ення від 12.01.2017 № З
Черкаська районна держ авна адмініст рація__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
(найменування місцевого фінансового органу)

___________________ N _______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.

0313131

03

Черкаська районна держ авна адміністрація______________________

(КПКВК МБ)

2.

0313131______ 031
(КПКВК МБ)

3.

(найменування головного розпорядника)

Черкаська районна держ авна адм ін істрац ія_________________
(найменування відповідального виконавця)

0313131_____________________ Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та м о л о д і__________
(КПКВК МБ)

(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань гривень та спеціального фонду - 0,0___________ тис. гривень.

1 150,478

тис. гривень, у тому числі загального фонду -

1 150,478

тис.

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Бю дж ет ний кодекс України, Закон України від 21.12.2016 № 1801 -V III "Про Д ерж авний
бюдж ет України на 2017 рік», Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІП "Про соціальну робот у з сім'ями, діт ьми та м олоддю ”. Закон України
від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвит ку м олоді в Україні». Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ
"Про попередж ення насильства в сім 'ї”. Закон України від 13.01.2005 № 2342-ІУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захист у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України від 20.09.2011 № 3739-УІ "Про протидію торгівлю
лю дьм и" в редакції від 09.06.2013, Закон України від 20.10.2014 № 1706-У ІІ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщ ених осіб".

Закон України від 20.10.2014 № 1 7 0 8 -VII "Про зат вердж ення Загальнодерж авної цільової соціальної програми прот идії ВІЛ /СН ІДу на 20142018 роки". П останова Кабінету М ініст рів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплат у праці працівників на основі Єдиної т ариф ної сітки
розрядів і коеф іцієнт ів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бю дж ет ної сфери». П олож ення про
Черкаський районний центр соціальних служ б для сім'ї, дітей та молоді, зат вердж ене розпорядж енням Черкаської районної держ авної
адмініст рації від 05.11.2015 № 309, Рішення Черкаської районної ради від 12.06:2014 № 39-2/У І «Про програму з виконання Національного
плану дій щодо реалізації К онвенції О О Н про права дит ини у Черкаському районі на 2014-2016 роки» зі змінами. Ріш ення Черкаської районної
р а д и «Про районний бюдж ет на 2017 рік» від 23.12.2016 року № 1 2-4/УІІ, Розш иф ровка по оплат і праці працівників на основі Є диної т ариф ної
сітки розрядів і коеф іцієнт ів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бю дж ет ної
сфери___________________________ _____ ______ __ _______________________________ _ _ _ _ _ _____ _____________
6. М ета бю джетної програми

реалізація заходів держ авної політики з питань сім 'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та
________________ м ож ливост ей ж інок та чоловіків
____ ______________ ______

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми
N

КПКВК

3/11

1

КФКВК

0313131

Назва підпрограми

Центри соціальних служ б для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
N
з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

З

Підпрограма / завдання
бюджетної програми~
І

і Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
7

4

Підпрограма
Центри соціальних служ б для сім'ї, дітей та молоді

1 150.478

0,0

150,478

1 150,478

0,0

1 150,478

1 150,478

0,0

1 150,478

Завдання
надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у
складних життєвих обставинах та потребую ть сторонньої допом оги

Усього

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

З

4

5

б

1
П ідпрограма

Центри соціальних служ б для сім'ї, дітей та м олоді
Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життсвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
І

затрат
кількість центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
од.

од.

звіт по мережі, штатах і
контингентах

кількість штатних працівників
центрів, осіб

осіб

звіт по мережі, штатах і
контингентах

28

кількість прииомних сімей,
дитячих будинків сімейного
типу, сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах,
охоплених соціальним
супроводом.од.

од.

кількісні показники діяльності
центру

1 530

середні витрати на утримання
одного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
грн.

грн.

розрахунок

1 150 478

середні витрати на
забезпечення діяльності одного
працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
грн.

грн.

розрахунок

41 583

середні витрати на здійснення
соціального супроводу, грн.

грн.

в н у т р і ш н я ЗВІ НІСТЬ

4 547

продукту

ефективності

середні витрати на надання
однієї соціальної послуги, грн.
ЯК О С ТІ

кількість підготовлених
прийомних батьків, батьківвихователів, які пройшли
навчання з метою підвищення
їхнього виховного потенціалу,
осіб
кількість послуг, які надані
центрами соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, од.
динаміка** кількості осіб, яким
!надано соціальні послуги,
порівняно з минулим роком, %
динаміка** кількості сімей та
осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах,
знятих з соціального супроводу
з позитивним результатом,
порівняно з минулим роком, %

Керівник установи т а
бюджетних коштів

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансово

внутріш ня звіність

і кількісні показники діяльності
центру

: кількісні показники діяльності
п р и тр у

кількісні показники діяльності
центру

кількісні показники діяльності
центру

Коренюк П.В._______
(ініціали та прізвище)

Ш окот Г.І.
(ініціали та прізвище)

