
№

1.

2.

3.

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  Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0910000 Управлiння з питань захисту прав дiтей Кропивницької міської ради 42215510

11.02.2022 року 01/аг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0900000 Управління з питань захисту прав дітей  Кропивницької міської ради 42215510

1152800000

(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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний  та цивільний  кодекс; Закон України:" Про місцеве самоврядування"; 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі  "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту дітей";

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міськоїх ради від 02.02.2021 року №57;

Рішення Кропивницької міської ради від16.12.2021 № 1059" Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 262 300 гривень, у тому числі загального фонду 262 300 гривень та

спеціального фонду- 0 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

2 Реалізація державної політики у сфері соціально - правового захисту  дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

7. Мета бюджетної програми

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

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Забезпечення виконання заходів щодо соціально-правового захисту прав дітей 262 300 0 262 300

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

УСЬОГО 262 300 0 262 300

1 2 3 4 5

1

Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики 

правоворушень дитячого середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 

2020-2022 роки

262 300 0 262 300

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 262 300 0 262 300

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11.02.2022 р.

(Дата погодження)

Начальник фінансового управління Кропивницьгої міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

 Любов БОЧКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 продукту

9

0

кількість учасників в заходах з питань дітей

осіб

електоронна база дітей 

ЄІСА"Діти"; положення  про 

проведення заходу

474 0 474

0
кількість  заходів з питань дітей

од.
Календарний план на реалізацію 

програм і заходів на 2022 рік
9 0

0
середні витрати на забезпечення участі у заходах  з питань дітей 

одного учасника
грн.

розрахунок                         

(262300грн/474 учас.)
553 0 553

0 ефективності

1000

динаміка кількості  дітей, охоплених заходами з питань дітей, 

порівняно з минулим роком відс.

розрахунок                                                     

(кіл-ть дітей у 2022р.474, у 2021 

році -472. Динаміка 474/472*100)

100 0

29 144

0 якості

0
Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей

грн.
розрахунок                                    

(262300 грн/9 заходів)
29 144 0


