,

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Україїім
26 серпня 20М року № 836
(у релакції накату
Міністерства фінансів України
ВІЧ 15 лнстоляла 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської
ради
(найменування головного розпорядника коигтів місцевого бюджету)

наказ № 6 від 15.01.2019
Фінансове управління Енергодарської міської ради міської_______________
(найменування місцевого фінансового органу)

1.

2.

3.

наказ№ 7 від 15.01.2019
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради____________

0800000
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

0810000
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітсй-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" і оплату- послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя

(КФКВК)

(маймемування бюджетної програми)

(КТПКВК МБ)

V /

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -940756,00 гривень, у тому числі загального (1)Онду -940756,00 гривень та
спеціального (|)0 нду -0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства (1)інансів України від
26.08.2014р. №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів
про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,оцінки ефективності бюджетних програм». Закон
України від 23.11.2018р. №2629-У1П “Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення міської ради від 21.12.2018 Х“28 «Про
бюджет міста на 2019 рік», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне
забезпечення"

6.

Мета бюджетної програми: Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом "гроші
ходять за дитиною"

^ання бюджетної програми:
N з/п

Завдання
Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих
будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям

8.

Напрями використання бюджетних коштів:
(Ф » )

N з/п

Напрями
використання
бюджетних коштів

Загальний фонд

Виплата державної соціальної
допомоги на літсй>сиріг та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних
сім'ях, грошового забезпечення
багькам'вихователям і
прийомним батькам за надання
соціа.зьних послуг у дитячих
6)‘дннках сімейного типу та
прийомних сім’ях за ітрининпом
"гроші ХОДІТЬ за дитиною" і
оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на
)'тримаині дитини в сім 'ї
патрокатного вихователя

940756

940756

940756

940756

Усього
9.

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування
місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

І

2

3

4

Усього

0

0

Усього

-.4ТИВНІ показники бюджетної програми:
N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннв, у дитхчих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення
батькам-внхователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім 'ях за принципом 'грош і ходять за дитиною" і оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

1

затрат
грн.

рішення міської ради
від 21.12.2018 №28
«Про бюджет міста на
2019 рік».

940756

940756

кількість одержувачів
допомоги від 6 до 18
років

осіб

розрахунок

180

180

кількість отримувачів
грошового
забезпечення батькам
вихователям

осіб

розрахунок

60

60

грн.

розрахункові дані

4161,67

4161,67

грн.

розрахункові дані

4369,75

4369,75

100%

100%

Витрати на надання
допомоги
2

3

продукту

ефективності
Середній розмір
допомоги на дітей від
6 до 18 років
Середній розмір
грошового
забезпечення батькам
вихователям

4

НК'ОСТІ

100% виконання
програми

—

//«У /Т гт-^

--------------------О.Г. Смірнова

бюджетних коштів

(ініціали ТІ пріїаише)

/(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

О.В. Дснисенко
(підпис)

