
 

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 

_ Служби у справах дітей облдержадміністрації   _____ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

___________________________ № __________________ 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік 

1

. 

___ 091________ 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____ Служба у справах дітей облдержадміністрації   ________ 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 

__26264452____ 

(код за ЄДРПОУ) 

2
. 

_____0913111__________ 
(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____ Служба у справах дітей облдержадміністрації   ________ 
(найменування головного розпорядника  

коштів місцевого бюджету) 

 
               ___26264452____ 

             (код за ЄДРПОУ) 

3

. 

___0913111________ 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____3111______ 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевого 
бюджету) 

____1040______ 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних 

сімей  

(найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

___09100000000____ 

(код бюджету) 



 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ___9760000,00___ гривень, у тому числі загального фонду ___9760000,00______ 

гривень та спеціального фонду ___0,0_____ гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України Сімейний та Цивільний кодекси України; Указ Президента України від 11.07.2005 

№1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту дітей"; 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 № 2342-ІV; 

Постанова КМУ від 28.01.2004 № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;  

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; 

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і                                                                                                         
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; 

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 1296-33/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік». 

______________________________________________________________________________________________________________________  

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

№ з/п Ціль державної політики 

1  здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру       

 2 надання дітям комплексу соціальних послуг 

3 проведення   соціально-педагогічної  корекції  з  урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини 

4 сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї 

5 забезпечення  відвідування  дітьми загальноосвітніх або інших навчальних  закладів  чи  індивідуальному  навчанню  з урахуванням потреб та  

можливостей дитини 

6 сприяння  формуванню  у  дітей  власної  життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки 

7 надання  психологічної  та  інших видів допомоги батькам (або особам,  які  їх  замінюють)  дітей,  які  перебувають  в  центрі, спрямованої на  

повернення дитини до сім’ї 

8 розроблення  рекомендацій  з  питань  соціально-психологічної адаптації  дитини  для  педагогічних  та  соціальних працівників і батьків 

 

 



7. Мета бюджетної програми 

__ Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-

правового захисту дітей ____________________________________________________________________________________________ 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

  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  

    

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень 

 

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

1 2 3 4 5 

 1 Утримання Івано-Франківського обласного центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей  

 4875200   4875200  

 2 Утримання Міжрегіонального центру соціально-

психологічної реабілітації дітей   

4884800    4884800  

Усього 9760000     9760000 

 

10. 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       

 



 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат           

  кількість центрів соціально-психологічної 

реабілітації для дітей 

од  Статистичний звіт про 

діяльність центрів  
 2   2  

 кількість штатних працівників у центрах 

соціально-психологічної реабілітації для 

дітей 

од Штатні розписи 80,5  80,5 

 кількість місць у центрах соціально-

психологічної реабілітації для дітей 

од Статистичний звіт про 
діяльність центрів 

60  60 

2 продукту           

  кількість осіб, які перебували протягом року 

у центрах соціально-психологічної 

реабілітації для дітей при тривалому 

(стаціонарному) перебуванні, з них 

осіб  Статистичний звіт про 

діяльність центрів  
 182    182 

хлопців 83  83 

дівчат 99  99 

 кількість соціальних послуг, наданих 

центром при тривалому (стаціонарному) 

перебуванні 

од Обліково-статистичні 
картки дітей 

910  910 

3 ефективності           

  середньорічні витрати на одне місце в 

центрах соціально-психологічної реабілітації 

для дітей 

грн. Кошторис  162667  162667 

 середні витрати на надання однієї соціальної 

послуги 

грн. Кошторис 10725  10725 

 середньомісячна заробітна плата працівників 

центрів соціально-психологічної реабілітації 

для дітей 

грн. Кошторис 6469  6469 

4 якості        



  кількість дітей, позбавлених батьківського 

піклування, повернутих в сім’ї протягом 

року  

осіб  Статистичний звіт про 

діяльність центрів  
116  116 

 Динаміка  кількості дітей, які перебували в 

центрах соціально-психологічної реабілітації 

в регіоні за рік при тривалому 

(стаціонарному) перебуванні, порівняно з 

попереднім роком 

% Статистичний звіт про 
діяльність центрів 

93  93 

 

 

Керівник установи - головного 

розпорядника бюджетних коштів / 

заступник керівника установи 

__________________ 
(підпис) 

  _____І. І. Ковалик______________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Назва місцевого фінансового органу 
Керівник місцевого фінансового органу / 

заступник керівника місцевого фінансового 

органу 

__________________ 
(підпис) 

  ______І. Б.Мацькевич____________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Дата погодження 

М.П. 
 


