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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Нака;^ М йіістерства 
фіняксій України
26 .08,2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Таяьиівська районна державна адміиісірація Черкаської 
області

(наймеїтшішя головного розпорядника коштів місцевого бюджет}') 

ро:аюрядженш №35 від 27.02,18 
Фіиасове управління Тальнівської РДА 

(наймещиашія місцевого фінансового оргап>-) 
наказ № 12-од від 27.02.18

2.

0200000 

ІШ К В К  МБ) 

0210000

(КГЖВК МБ) 

213121

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(найменування головного розпорядника) 
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(найменування БІдповідального виконавця)
Утримання та забезпечення діяльиості центрів соціальниж служб для сім'ї, дітей 
та молоді

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменуванйя бюджетної проірами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 8 Щ 1  тис. гривень,у тому числі загального фонду- 381.141 тис.гривень та спеціального фонду-
5. Пі,дстави для виконання бюджетної пробами
Закон України“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молодди)
Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”;
Закон України “Про протидію торгівлі людьми”

6. Мета бюджетної програми Організація та проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебтаають у окладних життєвих обставинах га
потребують сторонньої Д0П0.М0ГИ______________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми ' ~ ~ ~  ~  “

N 3 /n КПКВК КФКВК Назва тдпрог{хши
1
1

2
0213121

3 4 . .. . 

.................... ......................................................... 1 ІСЧГфИ ооціалі,ииг.ч служо для сім’ї, дітей ти молоді ________________________



-сінсування бюдясегнаї програми ' розрізі підпрограм 1 ^дань '  )

(ТИС.ГрЕ.)
............  —......  ——..... .

N з/п 

1

КПКВК

2

КФКВК

3

Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми

4

загальниіі фонд спеціальний фонд разом

1 0213121 <1213131 - Центри соціальних сл>'ж0 для сім'ї, 
дітей та молоді

5

381,141
6

0,000
7

381,141

2 0213121
Надання соціальних посл>т дітям, молоді та 
сім'ям, які онш-шлись у сіладиих життєвих 

обставшіах та потребують стороішмії 
допомоги 

..........  Усьоі'о

381.141

381.141

0,000

0,1900

381.141

381.141
9, Перелік регіональних цільових програм, які викон\тоться у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

1

Усього

кпквк
_

загальний фонд спеціальний фонд

10, Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Надаиня соціальних іюсл\т дітям, молоді та 
сім ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої 
_____________ допомоги

Затрат
0313131 кі-цькість центрів соціальних сл\'жб д.ім сім'ї.

______  дітей та молоді______
--КІДькіста дітатиих пранівників цеігфів

од.

осіб

(ішс.грн.)

разом

0.00

1,00



Продукту 'к
. ------------ ------ --------------

/
КІЛЬКІСТЬ закладів, що надають сс,, ^льні 

посл\п:’И сім'ям, дітям та молоді, діяльнії^, 
яких коордшіуе'гься центрами соціальних

сїїшб дда СІМІ, дітей та. мо.лоді

од. звіт

0,00

кількість ИРЙІІОМНЇЇХ сімей, дитячих будинків 
сімейного 'ГИІІ\\ сімей, які 0ПИЫИЛ1ЧСЯ в 

складних життєвих обставинах, охоплешх 
соціальним с>тіроводом

од. звіт

8,00

]Ефекіивііосіі
середні втраі'и і-іа утршшш-ія одноі'о цешру 
соціальних сл>'Жб для сім'ї, дітей та молоді

ірн. звіт
381,14

середні віщзати на забезпечення дідльнос'іі 
одного ні^ацівнйка цен'гру содіальнші сл\'жб 

для сім'ї, дітей та молоді

ірн. звіт

34,20

середні ви:їратій на здійснення соціального 
супроводу

ірн. звіт 42,80

середні витрати на надання однієї сощальної 
посл\ти

гри. звіт 0,40

Якості
ісількіс'і'ь підготовлених кандидатів в опікуни, 

нікігутзальники. прийомні батьки та батьки- 
виховатеяі, які :іііроЙінли підготовку' та. стали 

прийомними батьками або батьками- 
вихователями

осіб звіт

1,00

кількість ш дгоі'овлешх прийомних СШ'ЬКІВ, 
батьків-вихователів, які гїройшли навчаніта з 

метою підішдення їхнього виховного 
потендіал\'

осіб звіт

8,00

кількість посл>т, яїчі надані ценірами
соціальних с і̂ужб для сім'ї, дії'ей та молоди

од. звіт
900,00

динахміка*“̂ кількості ооіб  ̂яким надано 
согдіальні нослуї'и, порівняно з МИН>'ЛЇІМ 

роком%

відс. звіт
95,00

дипалііка кількості сімей та осіб, які 
перебуБають у сюїадних жїгггєвих обставинах, 
знятих 3 соціального супроводу з позитивним 

результатом, порівняно з минулим рокоаі

відс. звіт

95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проеістів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видгітки станом на 
1 січня звітного період)' План видатків звітного період}'

Прогноз видатків до кінад реалізації 
інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальииіі

фонд
спеціальний

фонд разом ■загальний
фонд

спеціальний
фонд разом



Усього 10
0,00

11
0,00

^ функціот-тної класифікації видатків та кредитуванш бюджет вказується лииЙ> випадку, коли бюджетна проіраш »  поділяється на підіїроптш 
, '  заловнюсться тшьки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію ішестиційнж щюекїів (програм).
Прогноз видатків до кшщ реалізації іиеестіщійного иі)оек'П' зазначається .з розбивкою за роками.

Голова райдержадміністрацІ! 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

д а і ' “ В.Клименко
(підпис)

Н.ІШшчак

12
0,00

(інщіаліг і прізвище)

(інідіали і їїрйшиїие)


