
1.

2.

3.

0110000 Олександрівська селищна рада 04376162

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Олександрівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04376162
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

14503000000
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

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

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України зі змінами ,Закон України "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,закон України " Про соціальні послуги" зі змінами ,Закон 
України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017  № 659 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” " зі змінами,листа Міністерства 
фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263.рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади 
Олександрівської селищної ради  Вознесенського району на 2020 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2020 рік",рішення Олександрівської селищної ради від 27 березня  2020 року №2 "Про внесення змін до 
селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району(код 14503000000) на 2020 рік", розпорядження « Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів  
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району  на 2020 рік 14503000000 (код бюджету) » №121-р від 23.06.2020р.

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

№ з/п

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

4.717.962,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0113241 3241 1090

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження № 123 -р  від 
23.06.2020року
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4.487.712,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 230.250,00

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї , дітей та молоді, утримання 
стаціонарного відділення для одиноких осіб,людей похилого віку.

7. Мета бюджетної програми

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік



9,00

0

середні витрати на 1 звернення
грн.

видатки на функціонування 
установи /кількість звернень до 

центрів
316,00 0,00 316,00

0

чисельність обслуговування на 1 шт. од. професіонала ,фахівця та 
робітника,які надають соціальні послуги осіб

кількість осіб, що потребують 
допомоги/кількість штат. од. 

персоналу
9,00 0,00

32,00

0 Ефективності 0,00

0 кількість осіб що обслуговуються в сиаціонарному відділенні осіб журнал обліку 16,00 16,00

110,00

0
кількість звернень до центрів од. журнал обліку прийому громадян

4.545,00 0,00 4.545,00

0

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) осіб.

Звіт " Інформація щодо отримувачів 
соціальних послуг по 

Олександрівській селищній раді"
110,00 0,00

штатний розпис 15,00

2,00

0 Продукту 0,00

0 кількість установ шт. мережа 1,00 1,00

2
Комплексна програма соціального захисту людей Олександрівської селищної ради

4.487.712,00 230.250,00 4.717.962,00

3
 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах

1.434.977,00 0,00 1.434.977,00

УСЬОГО 4.487.712,00 230.250,00 4.717.962,00

0,00

7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2019рік
0,00 0,00

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах
3 Утримання стаціонарного відділення для обслуговуванняодиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку, непрацездатних осіб.

2
Обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку непрацездатних 
осіб.

1.931.570,00 221.130,00

5

1

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

2

1.121.165,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до 
самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інваліднів

4

Усього

1

6

4

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

1 9.120,00 1.130.285,00

2.152.700,00

0 0,00

0,00 15,00

0 кількість спеціалістів залучених до закладів осіб штатний розпис 12,50 0,00 12,50

0 кількість штатних одиниць персоналу од.

4.717.962,00Усього 4.487.712,00 230.250,00

1 5

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказники Загальний фонд Спеціальний фонд

42

Затрат
53



М.П.

100,000 забезпечення потреб у послугах відс. розрахунково 100,00 0,00

100,00

0

динаміка кількості учасників , охоплених заходами центрів 
соціальних служб для сімї ,дітей та молоді , порівняно з минулим 

роком
відс.

розрахунково
1,00 0,00 1,00

0
рівень охоплення послугами населення Олександрівської селищної 

ради
відс. розрахунково

100,00 0,00

134.544,00

0 Якості 0,00

0

середні витрати на 1 особу що обслуговується в стаціонарному 
відділенні грн.

видатки на функціонування 
установи /кількість осіб що 

обслуговується
120.723,00 13.821,00

селищний голова Бензар М.М.

селищний голова Бензар М.М.

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

(Дата погодження)

Олександрівська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

23/06/2020

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)


