
№

1.

2.

3.

28.12.2021 76-од

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

43947572
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0813124 3124 1040

0810000 Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 43947572
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1152800000

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих 

служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4 430 025

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Закон

України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 655 "Про затвердження Типового

положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року

№ 398 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", наказм Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 "Про результативні показники

бюджетної програми" (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),

рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 392 "Про створення Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради, рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населння міста на 2017-2022 роки" (зі змінами від 08.07.2021 року № 586), рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року

№ 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

4 473 025 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

1
Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших 

послуг)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 43 000 гривень та

гривень.спеціального фонду-



0 обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади грн. розрахунок до кошторису 43 000,00 1 500 000,00 1 543 000,00

0

обсяг витрат  на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від домашнього насильства таабо насильства 

за ознакою статі

грн.

розрахунок до кошторису

0 2 930 025

Усього 43 000,00 4 430 025,00 4 473 025,00

УСЬОГО 43 000 4 430 025 4 473 025

1 543 00043 000 1 500 000

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

2
Придбання автомобіля для мобільної бригади

Загальний фонд

4 5

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Забезпечення розвитку інфраструктури 

комунальної власності міста в частині  будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1

1

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 930 025 2 930 025

1
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2022 роки (зі змінами) 43 000,00 4 430 025,00 4 473 025,00

1 54

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

2 930 025

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

7. Мета бюджетної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0

Спеціальний фонд

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0



М.П.

0 кількість придбаних автомобілей од. розрахунок до кошторису 0 1 1

100

0
відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля

відс.
Розрахунок

100 100 100

0

відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства таабо насильства за ознакою статі
відс.

Розрахунок

0 100

1 543 000

0 якості

0 середня вартість одного автомобіля для мобільної бригади грн. розрахунок до кошторису 43 000 1 500 000

0 середня вартість робіт  одного об`єкту грн. розрахунок до кошторису 0 2 930 025 2 930 025

0 ефективності

0

кількість об`єктів установ на створення меріжі спеціалізованих 

служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі

од.

Рішення Кропивницької міської 

ради від 20 травня 2021 року № 392 

"Про створення Комунального 

закладу "Кропивицький міський 

притулок для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства ща ознакою статі" 

Кропивницької міської ради

0 1 1

0 продукту

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

28.12.2021

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Юлія ВОВК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту


