ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
від 26.07.2018

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 2/119

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік
1.

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0900000
(КПКВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0910000
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0913110

3.

(КТФКВК1)

(КПКВК МБ)

4.
5.

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 120,0 тис.гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР)
Цивільний та Сімейний кодекси України
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VІ зі змінами)
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами
Указ Президента України від 11.07.2005 №1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту дітей"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28 грудня 2015 року №1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів"
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист с та
соціальне збезпечення"

6.

Рішення міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік"( зі змінами);
Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 року №829 "Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки "
Мета бюджетної програми

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
№ з/п

КТКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0913112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

8.

Підпрограма/завдання бюджетної програми(2)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

3

4

5

6

7

1040

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

120,0

№ з/п

КТКВК

КФКВК

1

2

1

913112

(тис.грн.)

120,0

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

9.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма1

Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних
форм виховання на 2017- 2019 роки

0913112

120,0

120,0

Усього

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

10.
№
КПКВК
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

0913112 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
затрат
Обсяг видатків

1

тис.грн.

кошторис

120,0

кількість заходів з питань дітей

од.

заходи програми

6

кількість учасників в заходах з питань дітей

осіб

книги обліку

467

кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування , влаштованих у прийомні сім'ї
та дітячі будинки сімейного типу

осіб

Обласна програма розвитку сімейних форм
виховання дітей - сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування на 2016-2018 р.

4

тис.грн.

розрахунок

20,0

грн.

розрахунок

257

динаміка кількості дітей, охоплених заходами , порівняно
з минулим роком, %;

%

(охоплені заходами в минулому році 467 дітей /
467 учасників в заходах )

питома вага дітей, охоплених заходами до кількості
дітей, що перебувають на обліку служби у справах
дітей,%

%

(охоплені заходами 467 дітей/ перебуває на
обліку 467 дітей )

продукту

2

ефективність
середні витрати на проведення одного заходу з питань
дітей
середні витрати на забезпечення участі у заходах з
питань дітей одного учасника

3

4

якість
розрахунок
100

розрахунок
100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

11.

Код

1

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

2
Інвестиційний проект
(програма)(1)
Надходження
Інші
джерела із бюджету
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2(програма)(2)
…
УСЬОГО

(тис.грн.)

Касові видатки станом на 1 січня звітного
періоду

Прогноз до кінця реалізації
інвестиційного проекту

План звітного періоду (рік)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

6

7

8

х

загальний фонд спеціальний фонд

х

9

разом

10

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

11

х

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Т.Тимоховська
(ініціали та прізвище)

Н.Швець
(ініціали та прізвище)

12

