ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 2018 року № 1209)

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

від 12 лютого 2020 року

№ 05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0900000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0910000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0913112

09

1040

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0,00

235 700,00

42215510
(код за ЄДРПОУ)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального
захисту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -

235 700,00

11201100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Закону України "Про міцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України
Сімейний та Цивільний кодекси України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про дякі питання запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальних захист та соціальне забезпечення";
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, батьків- вихователів"
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року №3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері соціального - 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

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання
2
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

1
1

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Усього
5

1

Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей
УСЬОГО

235 700,00
235 700,00

0,00
0,00

235 700,00
235 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

0,00

0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

2

1

продукту
кількість заходів з питань дітей
кількість учасників в заходах з питань дітей
кількість дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування,
влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу

2

ефективності
середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей
одного учасника

Одиниця
виміру
3
од.
осіб

осіб

грн.

Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей
грн.
3

якості
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей,
порівняно з минулим роком

відс.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

8

0

8

477

0

477

4

0

4

494

0,0

494

29 463

0,0

29 463

100

0

100

Календарний план на реалізацію програм і
заходів на 2020 рік
електоронна база дітей ЄІАС"Діти";
положення про проведення заходу
Обласний план заходів щодо розвитку
сімейних форм виховання дітей - сиріт та
дітей, позбавленних батьківського
піклування , на 2019-2021 роки
розрахунок
(обсяг видатків 235700 грн./кількість
учасників 477)
розрахунок
(обсяг видатків 235700 грн./кількість
заходів 8)
розрахунок
(кількість дітей у 2020 році 477; в 2019
році -477 Дінаміка -477/477*100)

Тимоховська Т.М.

Начальник управління
(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Міської ради міста
Начальник фінансового управління

Бочкова Л.Т.
(підпис)

Дата погодження
М.П.

(ініціали і прізвище)

