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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету)
"12 " лютого  2020 р.  № 80

 ПАСПОРТ

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького

2. 1113110

3.   1113111 3111 1040 11201100000
(код бюджету)

4. Обсяг   бюджетних   призначень / бюджетних асигнувань  -  1482700 гривень,  у  тому  числі  загального  фонду  – 1482700 гривень 
та спеціального фонду – 0 гривень. 

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)     
(найменування відповідального виконавця) (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)

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

(код за ЄДРПОУ)

Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей сиріт, та дітей 
позбавлених батьківського піклування 34548217

у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького від "22"вересня 2020 р. №295

 бюджетної програми  місцевого бюджету  на _2020_ рік

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

41844557
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)     
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) 



5. 

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

№ з/п   

1.

7. Мета бюджетної програми : 
Забезпечення  надання соціальних послуг дітям,які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення соціально-правового захисту дітей.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п   

1.

Ціль державної політики
Реалізація державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-
сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і перебувають без сторонньої доплмоги, з метою
підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення
матеріального становища й умов життя. Забезпечення зайнятості, підвищення якості і конкурентоспроможності з числа дітей-сиріт на
ринку праці; гарантії конституційних прав. Забезпечення соціального захисту, охорони здоров'я та культури, профілактика
соціального сирітства.

Завдання

Надння соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,віком від 15 до 18 років,а
також особам з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та
створення умов для соціальної адаптації осіб,що проживають,та їх підготовки до самостійного життя.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ; Наказ Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; наказ Міністерства соціальної
політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Мінсоцполітики України Наказ від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей,
закладів соціального обслуглвування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; рішення Кіровоградської міської ради від 27.12.2005р. №1635 "Про створення
Кіровоградського міського соціального гуртожитку"; рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340 "Про затвердження Положення про Кіровоградський міський
соціальний гуртожиток для діте-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" рішення Міської ради м. Кропивницького від 21.12.2017р. №1379 "Про перейменування
Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування " на Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020
рік» (зі змінами).



9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N з/п Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Усього

1 3 4 5

1 1,482,700 0 1,482,700

1,482,700 0 1,482,700 

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

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Усього

2 3 4
0 0 0

0 0 0

        

Забезпечення діяльності та утримання Кропивницького міського соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування.

  Усього

Усього

Найменування регіональної  цільової програми та підпрограми

1
Регіональна цільова програма : 

2

Напрями використання бюджетних коштів



11.  Результативні  показники бюджетної  програми :

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний 

фонд

Спеціаль-
ний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1. Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт  та  
дітей,позбавлених батьківського піклування. од.

Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. 
"Про створення Кіровоградського міського 
соціального гуртожитку"

1 - 1

1.2. Кількість штатних працівників  у соціальних гуртожитках для 
дітей-сиріт та дітей,позбавлених  батьківського піклування. осіб

Рішення Кіровоградської міської ради від 
27.11.2007р. №340 "Про затвердження 
положення про Кіровоградський міський 
соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського піклування.". 
Штатний розпис.

10 - 10

1.3. Кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського піклування. од.

Положення "Про Кіровоградський міський 
соціальний гуртожиток(затверджене рішенням 
Кіровоградської міської ради 27.11.07р. "№340.

40 - 40

2 продукту

2.1.
Кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Із них:

осіб.

Направлення центру соціальних служб для 
сім'ї,дітей та молоді,накази директора 
Кропивницького міського соціального 
гуртожитку про зарахування до числа 
мещшканців гуртожитку.

60 - 60

хлопців осб 30 - 30

дівчат осіб 25 - 25

3 ефективності

3.1. Середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для 
дітей-сиріт  та дітей,позбавлених батьківського піклуввння. грн.

розрахунково  (сума  кошторисних 
призначень в 2020році -1482700грн/кількість 
місць  в гуртожитку 40)

37068 - 37068



3.2. Середньомісячна  заробітна плата працівника соціального  
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених 
батьківського піклування.

грн.

розрахунково(сума кошторисних призначень 
на заробітну плату в 2020році  
922385,0грн./кількість штатних одиниць 10 
/кількість місяців 12)

7687 - 7687

3.3. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних 
послуг грн.

розрахунково (сума кошторисних призначень в 
2020році -1482700грн/кількість одержувачів 
послу г-55)

26958 - 26958

4 якості Х

4.1.

Кількість дітей-сиріт та дітей.позбавлених батьківського 
піклування віком від 15 до 18 років,а також осіб з числа  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн 
віком від 18 до 23 рків,які були забезпечені житлом протягом 
року.

осіб Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського 
центру. 55 - 55

4.2.
Кількість психологічних, соціально-педагогічних, 
юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, 
наданих протягом року пункт №6  Положення.

осіб Звіти (місчні, квартальні, річні) до міського 
центру. 2000 - 2000

4.3.

Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей.позбавлених 
батьківського піклування,віком від 15 до 18 років,а також 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування віком від 18 до 23 років,які були забезпечені 
житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком.

%

Розрахунково відношення кількості дітей-сиріт  та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 
від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування.віком 
від 18 до 23 років, які будуть забезпеченні  житлом в 
2020році - 55 в порівнянні до  2019року - 60  
(60/60*100)

91.7 - 91.7

Начальник Управління молоді та спорту 
Міської ради міста Кропивницького _______________ Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

     (підпис)     (ініціали та прізвище)

 ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління міської ради м.Кропивницького
Начальник фанансового управління Міської 
ради міста Кропивницького _______________ Любов БОЧКОВА

     (підпис)     (ініціали та прізвище)

Дата погодження 
"22" вересня 2020 р.
М. П.
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