
\ ЗЛІ B l»•/ ІМ< t м и

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 20Н  |>о«у М»П мі 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого Оюдімаїу)

в ід  Р &  А Д .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

04056612___
(код за ЄДРГIOV)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПбУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213111
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 3111_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________1040________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей_________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 850 гривень, у тому числі загального фонду - 155 850 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України № 2456Л/І від 08.07.10;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 02.12.2021 №1928-ІХ. від 15.09.2021;
Закон України " Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР;
Закон України "Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-І\/,
Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-\/ІІІ; Закон України "Про соціальну роботу з сімями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001
№2558-ІІІ;
Постанова Кабінету міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 №866; Постанова Кабінету міністрів України
"Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 08.10.2008 №905; Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08 2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"та "Правила складання паспортів бюджетних прог 
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціаль 
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п Цілі державної політики

1
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів 
мешканців міста

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

і Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 155 850 155 850

Усього 155 850 155 850

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки 155 850 155 850

Усього 155 850 155 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними 
меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку грн кошторис 155 850,00 155 850,00

2 продукту
кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити 
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предмеїами тривалого 
вжитку

од рішення виконкому міської ради 12 12

кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення 
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого 
вжитку

од. рішення виконкому міської ради 12 12

3 ефективності
середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу 
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого 
вжитку

грн. розрахунок 12 988,00 12 988,00

4 якості
Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними 
меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від 
запланованої кількості

відс. розрахунок 100 100

динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними 
меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку 
(порівняно з минулим роком)

відс. розрахунок 100 100

питома вага кількості будинків сімейного типу, які планується забезпечити 
необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого 
вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують 
забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими 
предметами тривалого вжитку /

відс.
А

розрахунок 100 100

Керуючий справами виконавчого '  ')
комітету Миколаївської міської ради Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


