ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

11.02.2021р.

№ 07/аг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
0900000

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

42215510

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1.

2.

0910000

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

0916083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

898 742,00

898 742,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

11528000000

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс;
Закон України " Про місцеве самоврядування"
Постанова КМУ від 15.11.2017 року №877 "Про затвердження Порядку та умоа надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-ситір, дітей, позбавлених
батьківського піклування,осіб з їх чмсла" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів (із
змінами);
Наказ Мністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетфв у галузі "Соціального захисту та соціальне забезпечення " (зі змінами);
Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року №43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік "
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року №2082 "Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2019 -2021 роки" (зі зминами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на забезпечення житлом дитячі будинки сімейного питу

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, іншіх форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей -сиріт, осіб з їх числа

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання

Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Придбання житла для дитячого будинку сімейного типу

0,00

898 742,00

898 742,00

УСЬОГО

0,00

898 742,00

898 742,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки

0,00

898 742,00

898 742,00

Усього

0,00

898 742,00

898 742,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат

0

кількість дитячих будинків сімейного типу, які будуть створені
у поточному році та потребують забепечення житлом

0

Видатки на придбання житла для дитячого будинку сімейного
типу за рахунок коштів бюджету міської територіальної
громади
продукту

0

загальна площа будинку

0

ефективності
середня вартість 1м2

0
0
0
0

якості
Рівень забезпеченості житлом новостворених дитячих
будинків сімейного типу

Одиниця
виміру
3

шт.

тис.грн.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

0

1

1

0

898,7

898,7

Програма забезпечення житлом
дітей - сиріт, дітей, позбавненого
батьківського піклування, та осіб з
їх числа на 2019-2021 роки
Розрахунок відповідно до
Постанови від 15.11.2017 р. №877

м.кв.

Розрахунок відповідно до
Постанови від 15.11.2017 р. №877

0

262

262

тис.грн.

Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України від
16.12.20 р № 311

0

11,2

11,2

0

100

100

відс.

Розрахунок
ДБСТ/1 будинок)

Начальник управління

(1

Тетяна ТИМОХОВСЬКА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Любов БОЧКОВА
(підпис)

11.02.2021р
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

