
УКРАТНА
[рпш еька \пська рада КиТвськоУ облает!

УПРАВЛ1ННЯ ПРАШ  ТА СО Щ АЛ ЬН О ГО  ЗАХИ СТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

вщ 20 С1чня 2022 року № 4-од

Про затвердження паспорпв 
бюджетних програм на 2022рж

Вщповщно до р1шення сесп 1ршнськоУ м1ськоУ ради № 1962-17-УШ вщ 
23.12.2021р. «Про бюджет 1рп1нськоУ мюькоУ територ1альноТ громади на 2022 рпо>” 
та наказу М1н1стерства ф1нанс1в УкраУни вщ 26 серпня 2014 р. №836 „Про деяю 
питания запровадження програмно-шлнового методу складання та виконання 
М1сцевих бюджет1в”, заресстрованого в Мппстерств1 юстицб' УкраУни 10 вересня 
2014 р. за №1 103/25880

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2022 р!к управлшню праш та 
соц1ального захисту населения 1рпшськоУ м1сысоУ ради за КПКВК: 0810160, 
0813031,0813032, 0813104, 0813160, 0813192, 0813242, що додаються.

Н А К А З У Ю :

Петро ЗБРОЖЕК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжютерства фж анав УкраТни 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакцм наказу М1н1стерства фЫанав УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року Мв 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та сощального захиегу населения Грпшсько'Т м1сько'Г 
ради________________________________________________________

(наименования головного розпорядника

1.

2 .

3.

0800000

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетноУ программ мкцевого бюджету на 2022 рнс

Управлшня пращ та соц1ального захисту населения ГршнськоТ мюькоТ ради

коигпв мюцевого бюджету)

03317252
(код ПрограмноТ класифжацй видатюв та 

креднтування мюцевого бюджету)

0810000

(наймснування головного розпорядника коигНв мюцевого бюджету )

Управлшня праш та сощального захисту населения 1рпшськоГ м!сько! ради

(код за СДРПОУ)

03317252
(код ПрограмноТ клаенфжацп видатюв та 

креднтування кпецевого бюджету)

0810160

(найменування в1лповщалъного виконавця)

0160 0111
Кер1вництво 1 управлшня у вщповщнш сфер1 у местах (м1ст1 Киев!), 
селищах, селах, територ!альних громадах__________________________

(код за СДРПОУ)

10546000000

(код ПрограмноТ класифжацй видатюв та 
кредшування мгсцевого бюджету)

(код ТиповоТ ПрограмноТ класифжацй видатюв та 
креднтування мюцевого бюджету)

(найменування бюджетно! программ зпдно з Типовою програмною класифжашею видатюв та 
крсд1пування мюцевого бюджету)

(кол бюджету)(код Функцюнально! 
класифжацй видатюв та 
креднтування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -16739738 гривень , у тому числ! загального фонду -  16739738 гривень та спещального фонду -  0.
гривень .
5. ГПдстави для виконання бюджетно! программ
Закон УкраТни "Про Державний бюжет на 2022 рж.1 [останова Каб1нету Мш1стр1в УкраТни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про заь =твердження порядку фшансування видатюв мюцевих 
бюджеДв на здшенення заход1в з виконання державних пробам сощального захисту населения за рахунок субвенцн з Державного бюджету".ранения сес1Т№1962-17-УШ вщ 23.12.2021 року 
"Про бюджет 1р1ЙнськоТ мюько'Т територ1ально'Т громади на 2022 рне"
6. Цш1 державно! политики, на досягнення яких спрямована реатзащя бюджетно! программ_____________________________________________________________

тгсг
ч'п

Цщь державноТ пол!тики

кер!вницгво 1 управлшня у вщповщнш сфер! пращ та сощального захисту населения

7. Мета бюджетно! программ
Кер1вництво 1 управления у вщповщюй сфер1 пращ та соц1ального захисту населения
8. Завдання бюджетноУ программ_________________________________

№ " Завдання

1 здШснсння наданих законодавством повноважень

2 забезпечення збереження енергоносив

9. Напрями використання бюджетних коигпв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коигпв Загальний фонд Спещалышй фонд Усього

1 2 3 4 5

1 здшенення наданих законодавством повноважень у сфср1 пращ' та сощального захисту населения 16 498 647 0 16 498 647
2 забезпечення збереження енергоносив 241 091 0 241 091



Усього 16 739 738 0 16 739 738
10. Перелж мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у  склад! бюджетноТ программ

.№
о/т* Найменування мюцевоУ / регюнальноУ программ Загальний фонд Спешальний фонд Усього

Усього

№
з/п

Показники Одиниця вим1ру
Джерело

1Н(Ьопмапй Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат_____________________________________________________
юлыасть штатних одиниць ОС1б пггатний розпис 42,50 0,00 42,50
площа адмипстративних примщень м.кв. план прим 1 щеп ня 630,00 0,00 630,00
обсяг видатюв на оплату енергоноенв грн. 241 091,00 0,00 241 091,00
оплата теплопостачання грн. кошторис 140 127,00 0.00 140 127,00
оплата водопостачання та водовщведення грн. кошторис 9 661,00 0,00 9 661,00
оплата електроенергГУ грн. кошторис 88 090,00 0,00 88 090,00
ВИВ13 твердих побутових в1дход1в грн. кошторис 3 213.00 0,00 3 213,00

2 ПРОДУКТУ__________________________________________________
юльмсть отриманих лиспв,звернень,заяв, скарг ОД. журнал реестрацп 30 500,00 0,00 30 500.00
юлькють прийнятих нормагивно-правових акт^в на одного 
прашвника од. розрахунок 11,00 0,00 11,00

теплопостачання Гкал розрахунок 54,00 0,00 54,00
водопостачання та водош'дведення куб.м. розрахунок 287,00 0,00 287,00
електроенерги тис.кВт.год розрахунок 24.50 0,00 24,50
ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В куб.м. розрахунок 13,40 0,00 13,40

3 е<Ьекти в н о с и ________________________________________
витрати на утримання одшеУ штатноУ одиниць грн. розрахунок 393 876.19 0,00 393 876,19
КШЬЮСТЬ виконаних ЛИСТ1В од. розрахунок 30 500,00 0,00 30 500,00
юльюсть прийнятих нормативно-правових акт1в на одного 
пращвника од. розрахунок 0,25 0,00 0,25

середнш обсяг споживання комунальних послуг Гкал розрахунок 0,09 0,00 0,09
середшй обсяг споживання водопостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 0,46 0,00 0,46
середнШ обсяг споживання елсктроенерпУ кВт. год розрахунок 0,04 0,00 0,04
середшй обсяг споживання поводження з побутовими вщходами куб.м. розрахунок 0,02 0,00 0,02

4 ЯКОСТ1_____ ______________________________________________
в1дсоток вчасно виконаних лиспе,заяв.скарг у загальнш кшькосп В1ДС. 100,00 0,00 100,00
прийнятих нормадиЯТШ-'^авовдх акив у загальнш кшькосп В1ДС.

^ — ;-------------------
100.00 0,00 100,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства ф«намс1в УкраТни 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакц» наказу Мж1стерства фЫанав УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня праш та сощалыюго захисту населения 1рпшськоТ мюькоТ 
ради________________________________________________________

(найменування головною розпорядника

1.

2 .

3.

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетноУ программ мюцевого бюджету на 2022 рж

кошт I в шсцевого бюджету )

0800000
(кол ПрограмноТ класифжацй видатюв та 

кредитования менового бюджету)

0810000

Управлшня праш та сощалыюго захисту населения 1рпшсысо? м1ськоТ ради
(найменування головного розпорядника коигпв мюнсвого бюджету )

Управлшня пращ та сощалыюго захисту населения ГршнськоТ м1ськоТ ради

03317252
(код за СДРПОУ)

03317252
(код Прюграмно! класиф1каци видатюв та 

кред!ггування м>сцсвого бюджету)

0813031
(код Программо) класиф1каци видатюв та 

крсдитування мюцевого бюджету)

(найменування вщповщального виконавця) (код за СДРПОУ)

3031
(код ТиповоТ програмно) класифжацн видатюв та 

кредитування мюцевого бюджету)

1030
(код ч>ункшонально1 

класифжаци видатюв та
ммиташиио Йшп-глтм!

Надання 1нших шльг окремим категор1ям громадян вщповщно до 
законодавства___________________________________ _____________

(найменування бюджетно) программ зпдно з Типовою профамною класиф)кашею видатюв та 
кред>пування ьпецевого бюджету)

10546000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50000 гривень , у тому числ1 загального фонду -  50000 гривень та специального фонду -  0 гривень .

5. ГОдстави для виконання бюджетно) программ
Закон УкраТни "Про Державний бюжет на 2022 ржПостанова Кабшету М1н1стр1в УкраТни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку ф1нансування видатюв м1сцевих бюджета 
наздШснення заход 1 в з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенци з Державного бюджету",ршения сесп №1962-17-УН1 вщ 23,12.2021 року "Про 
бюджет 1ршнськоТ м1ськоТ територ1альноТ громади на 2022 р1к"
6. Ц ш  державно) пшнтики, на досягнення яких спрямована реал1зац!я бюджетно) програми_________________________________________ - - '

№
з/п

Ц ть державно!' полщики

1 надання шших шльг окремим категориям громадян вщповщно до законодавства
7. Мета бюджетно) програми
Забезпечення надання шльг окремим категор1ям громадян з про'Тзду, яю постраждали внаслщок авари на ЧАЕС

8. Завдання бюджетно) програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання шших шльг окремим категор1ям громадян в1дпов1дно до законодавства
9. Напрями використання бюджетних копт в

гривень
№
з/п

Напрями використання бюджетних кошта Загальний фонд Сиещальний фонд Усього

2 надання шших шльг громадянам, яю постраждали внаслщок ЧорнобильськоТ катастрофи 50 000 0 50 000



Усього 50 000 50 0001
10. ПередIк мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми

гривень

№
з/п

Найменування мюцево/ / репональноУ програми Загальний фонд Спец1альний фонд Усього

1 Комплексна програма "Турбота'ЧршнськоУ мюькоУ територ1альноТ громади 2021-2025 рр. 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

11. Результативш показники бюджетно! програми
№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ Джерело
1нформацп Загальний фонд Спсш'альний фонд Усього

1 затрат
витрати на надання шших гпльг громадянам вщповщно до 
законодавства грн. колггорис 50 000,00 0,00 50 000,00

2 продукту
КШЬЮСТЬ ОТрИМуваЧ1В П1ЛБГ ОС1б розрахунок 130.00 0.00 130,00

3 ефективност!
середнш розм1р П1льги грн. розрахунок 384,62 0,00 384,62

4 ЯКОСТ1
вщшкодування середньоТ вартост! шльг на проГзд В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства ф1нансёв УкраГни 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакцё! наказу Мёнёстерства фёнансёв УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управления пращ та сощального захисту населения 1ршнськоГ мёсько'Г 
ради _________

(найменування головного розпорялннка

1.

2.

3.

0800000
(код Программой класифжацн видатив та 

кредитування мкцевого бюджету)

0810000
(код Программен класиф|кацп вндатюв та 

кредитування мюцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетно? программ мкцевого бюджету на 2022 рщ

Управления нрапё та сощального захисту населения ГрпенськоУ мёськоё ради
(найменування головного розпорялннка конглв мгсцевого бюджету)

Управления пращ' та сощального захисту населения 1рщнськоУ меськоё ради

конглв мюцевого бюджету)

(найменування в1лновщального виконавця)

0813032

(код Програмно! класиф|кацп в платив та 
кредитування мюцевого бюджету)

3032 1070

(код Типово! програмно! класифёкаци в платы и та 
кредитування мёсцевого бюджету)

Надаееня пельг окремим катее орёям громадян з оплати послуг зв'язку
(код Функцюнально! 

класифёкаци видатив та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетно',' програмн згщно з Типовою програмною клаенфшаглею в,шатйв та 
кредитування мёсцсвого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

03317252
(код за СДРПОУ)

10546000000
(код бюджету)

1 риьснь ш спетального фонду -  0 гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -50000 гривень , у тому числё загального фонду

5. Пёдстави для виконання бюджетно! программ
Закон Украёни "Про Держаеший бюжет ееа 2022 рёк.Постанова Кабёнсту Мёе.ёстрёв УкраУ.еи вед 4 бепезе.я 2002 поку КГо9 5 Ь "Ппл
н , ЗД1ЙСНЕННЯ иходг». внкоишн. державних прогр» сощального населен™ »  рахунок субвеншгз Державного бюджет,-
бюджет ерпенськое меськое територ1альное громади на 2022 рек" у ’Р1ШСННЯ сссп .е№1У62-17-УШ вед 23.12.2021 року "Про

6. Ц ш  державно! полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацея бюджетное программ
№
з/п
1

Цёль державиоё полетики
надашея пельг окремим катееорёям громадян з оплати послуг зв"язку

7. Мета бюджетно!' программ 
Забезпечення надання пельг окремим категореям громадян з оплати послуг зв’язку
8. Завдання бюджетно! программ

№
з/п

1

Завдання
Забезпечення ееадання пельг з оплати послуг зв’я з к у ---------------------------------- ----------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштёв ' ----------- ---------------------------------- -----------

№
з/п Напрями використання бюджетних коштёв Зае-альний фонд Спецеальний с|)онд

гривень

Усього



1 Забезпечення надання пшьг з оплати послуг зв’язку 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

10. Псрелш мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ
гривень

№
з/п

Найменування мюцево'Г / репональноТ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 Комплексна програма "Турбота"1рп1нсько1 м1ськоТ територ1ально'1 громади 2021-2025 рр. 50 000 0 50 000
Усього 50 000 0 50 000

11. Результативш показники бюджетно)' программ
№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1ру
Джерело

шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат
витрати для надання пшьг на оплату послуг зв"язку грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00

2 продукту
мльюсть отримувач1В шльг на оплату послуг зв'язку (користування 
телефоном) ос!б розрахунок 113,00 0,00 113,00

3 ефективност!
середньом1сячна вар'псть витраг на надання гйльг з послуг зв'язку 
(користування телефоном) грн. розрахунок 36,90 0,00 36,90

4 ЯКОСТ1
питома вага п1льговик1в. як! отримали п1льгов! послуги В1дс. 100,00 0.00 100,00

(|тц1али'1шшал. прЬвшис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжкггерства фёнанав УкраТни 
26 сарпня 2014 року № 836 
(у редакцп наказу Мёжстерства фёнансёв УкраТни 
вёд 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управления працё та сощального захисту населения 1рпёнсько'Г мёсько'Т 
ради________________ _______________________________________

(найменування головного рознорядника 

коигпв мкцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетноУ программ мкцевого бюджету на 2022 рж

1, 0800000 Управления працё та сощального захисту населения ТрпёнськоТ мёсько'Т ради 03317252
(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)

(найменування головною розпорядника коигпв м1сцсвого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0810000 Управлёння працё та соцёального захисту населения 1рпёнськоТ мёсько'Т ради 03317252
(код ПрограмноТ класифжаци видатюв та 

коеантування кйсиевого бюджету')
(найменування вщповшального виконавця)

Надання соцёальних гарантёй фёзичним особам, якё надають соцёальнё

(код за СДРПОУ)

3. 0813160 3160 1010
послуги громадянам похилого вёку, особам з ёнвалёднёстю, дётям з 
ёнвалёднёстю, хворим, якё не здатнё до самообслуговування ё 
потребують сторонньоТ допомоги

10546000000

(код ПрограмноТ класиф|каци видатюв та 
кредитування м!Сцевого бюджету)

(код Типом)! програмноУ класифжанп видатктв та 
кред»ггування ьпсцсвого бюджету)

(кол ФункцюнальноТ 
класифкацн видатюв та 
коеп!ггування бюджету)

(найменування бюджетно) программ зпдно з Типовою програм ною класиф1кашею видатюв та 
кредитування мкцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -371600 гривень , у тому числё загального фонду -  371600 гривень та спецёального фонду -  0 
гривень.
5. Пщстави для виконання бюджетноУ программ
Закон УкраТни "Про Державний бюжет на 2022 рёк,Постанова Кабёнету Мёнёстрёв УкраТни вед 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фёнансування видаткёв мёсцевих бюджете в 
на здёйснення заходёв з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенцё'Т з Державного бюджету",рёшення сесёТ №1962-17-УШ вёд 23.12.2021 року "Про 
бюджет ёрпёнсько'Т мёсько'Т тсриторёалыю'Т еромади на 2022 рёк"
6. Ц ш  державно'Т полпики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетноУ программ_________________________________________________ _________

№
з/п

Цёль державно'Т полётики

1
надання соцёальних гарантёй фёзичним особам,якё надають соцёальнё послуги громадянам похилого вёку, особам з ёнвалёднёстю.хворим, якё не здатнё до самообслуговування ё 
потребують стороньоТ допомоги

7. Мета бюджетноУ программ
Надання соцёальних гарантёй фёзичним особам, якё надають соцёальнё послуги громадянам похилого вёку, особам з ёнвапёднёстю, дётям з ёнвалёднёстю, хворим, якё не здатнё до 
самообслуговування ё потребують сторонньоТ допомоги
8. Завдання бюджетноУ программ

№
з/п

Завдання

I
Забезпечсння виплати компенсацё'Т фёзичним особам, якё надають соцёальнё послуги громадянам похилого вёку, особам з ёнвалёднёстю, дётям з ёнвалёднёстю, хворим, якё не здатнё до 
самообслуговування ё потребують постёйно'Т сторонньоТ допомоги (крём осёб, що обслуговуються соцёальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштёв
гоивень



№
з/п

Напрями використання бюджетних ксшгпв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1
Забезпечення виплати компенсацн ф1зичним особам, яш надають сощальш послуги громадянам пожилого вжу, 
особам з Инваладшспо, дням з 1нвал1дшстю, хворим, яю не здатш до самообслуговування I потребують 
постШно'Г сторонньо! допомоги (кр1м оиб, що обслуговуються сощапьними службами)

371 600 0 371 600

Усього 371 600 0 371 600
10. Перелтк мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно!' програми

№
з/п

Найменування мюцево! / релонально'1 програми Загальний фонд Спещальний фонд
-------------------- гаивень

Усього

1 Комплексна програма "Турбота"1рп1нсько! м1сько! територ!ально! громади 2021 -2025 рр. 371 600 0 371 600
Усього 371 600 0 371 600

11. Результативш показники бюджетно!' програми
№
з/п

Показники Одиниця вим!ру
Джерело

1нформац11
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат
витрати на надання допомоги грн. кошторис 371 600,00 0,00 371 600,00

2 продукту
неирацююч1й фтзособ1 працездатного В1'ку 15% ОС1б розрахунок 12,00 0,00 12,00
непраш01ОЧ1й ф1зособ1 працездатного в!ку 10% ОС1б розрахунок 6,00 0,00 6,00
ненрацюючШ ф1зособ1 працездатного В1ку 7% ос!б розрахунок 0,00 0,00 0,00
непрацююч1Й ф1зособ1 пенс1йного В1ку 15% ОС1б розрахунок 16,00 0,00 16,00
непрацюючш ф1зособ1 пенс1йного в1ку 10% ОС1б розрахунок 7,00 0,00 7,00
непрацюючШ ф1зособ1 пенсШного в1ку 7% ОС1б розрахунок 0,00 0,00 0,00
по постанов! №859 ос!б розрахунок 18,00 0,00 18,00

3 ефективнот
середн1й розм1р допомоги грн. розрахунок 524,86 0,00 524,86

4 ЯКОСТ1
питома вага к1лькост1 призначених компенсац1й до к1лькост1 
звернень за призначснням компенсаци В!ДС. розрахунок 100,00 0,00 100.00

Начальник управлшня Петро ЗБРОЖЕК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫютерства фЫанав УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакци наказу М|н1стерства фшанав Украши 
в1д 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Упрашпння пращ та социального захисту населения ТршнськоТ мцсько'Т 
ради

(найменування головного розпорядника

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2022 рж

коагпв мгсцевого бюджету )

0800000 Управления пращ та социального захисту населения ТрпцнськоТ мцсько'Т ради 03317252

2 .

л.

(код Програмно! класифжаш) видапав та (найменування головного розпорядника коитв мтецевого бюджету)
кредтггування мтецевог о бюджету)

0810000 Управлшня пращ та социального захисту населения ТрпцнськоТ мцськоТ ради

(код за €ДРПОУ)

03317252
(код ПрограмноТ класифжаш) вндатюв та

0813192

(найменування втдповшалыюго виконавця)

3192 1030 Надання фшансово'Т пцдтримки громадським об'едпанням ветеранцв 
осцб з цнвалццшетю, дцяльпцеть яких мае соццальну спрямовапють

(код за €ДРПОУ)

10546000000
(код ФункшональноТ 

класифжаш) вндатюв та 
кпедргування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400000 гривень , у тому числ! загального фонду -  400000 гривень та специального фонду — 0.

(код Програмно) класифйсаци вндатюв та 
кредтггування мгсцевого бюджету)

(код Типово) програмно) класифжаш) видатктв та 
крсдитування мгсцевого бюджету)

(найменування бюджет но) програмн згтдно з Типовою программою класифжашао вндатюв та 
кредитування мгсцевого бюджету)

(код бюджету)

гривень•
5 ГБдстави для виконання бюджетно) программ
Закон УкраТни "Про Державний бюжег на 2022 рж,Постанова Кабшету Мшстрцв УкраТни вцд 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фц'нансування видатюв мцецевих бюджетцв 
наздШснсння заходцв з виконання державних програм сошальноц о захисту населения зарахунок субвенцн з Державного бюджету",рцшення сесп №1962-17-УШ вцд 23.12.2021 року "Про 
бюджет цршнськоТ мцськоТ територцальноТ громади на 2022 рш"
6. ЦЫ державно) полггики, на досягнення яких спрямована реал1зац!я бюджетно) програми

№
з/п

Ццль державно) полижи

1 (Ьцнансова допомоц'а громадським оргашзащям ветеранцв ц осцб з швалцднцстцо.дцяльшсть яких мае соццальну спрямовашсть
7. Мета бюджетно) програми
Забезпечення надання додатковоТ социально)' допомоги ветеранам вцйни та працц для захисту штересцв цнвалцдцв та ветеранцв, штецрацп швалщв у сусшльство

8. Завдання бюджетно) програми
№
з/п

Завдання

1 надання фцшаццсовоТ пцдтримки громадським оргашзащям ветеранцв ц осцб з швалцдшеткьдцялыццеть яких мае соццальну спрямованц'сть

9 Напрями використання бюджетних коигпв

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштцв Загальний фонд Спещальний фонд Усц>ого

1
Надання финансово? шдтримки громадським оргашзащям ветерашв 1 ос1б з швал1дшстю,Д1яльшсть яких мае 
сошальну спрямовашсть 400 000 0 400 000



Усього 400 000 0 400 000
10. Перел!к мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ

№
з/п

Найменування ипсцевоУ / репонально! программ Загальний фонд Спещальний фонд
-------------------- шиааиь,

Усього

1
Програма фшансовоТ пщгримки громадських оргашзацш 1ршнськоУ мюькоТ територ1алыю‘Г фомади на 2022-2023 
роки

400 000 0 400 000

Усього 400 000 0 400 000
11. Результативн! показники бюджетноТ программ

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1ру
Джерело

шформаци
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат
юльюсть громадських оргашзацш од. 5,00 0,00 5,00
загальний обсяг видатюв в тому числ1 грн. кошторис 400 000,00 0,00 400 000,00
[рпшська м!сыса оргашзащя швалдав В1йни, збройних сил та 
учасниюв бойових дШ грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000.00

1рщнська М1ська оргашзащя ветерашв Укршни грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00
1рпшська М1ська оргашзащя УкрашськоУ сшлки ветеранов 
Афгашстану

грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

Тршнська моська громадська оргашзащя швалйпв "Лобов 1 дов1ра" грн. кошторис 0,00 0,00 0,00

Громадська оргашзашя 'Чрпшська мюька епшка ветерашв та 
швалшв антитерористичноУ операцп" грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

Громадська оргазац1я "Сшлка дггей вшни" грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00
2 продукту

кшьюсть ветерашв ОС! 6 ЗВ1ТН1 дан1 23 568,00 0,00 23 568,00
3 ефективностт

середш витраги на утримання одтеТ громадсько'1 оргашзацп грн. 80 000.00 0,00 80 000,00
4 ЯКОСТ1

темп зростання видатюв наутримання громадських оргашзацШ 
пор1вняно з понередшм роком В1ДС. розрахунок -14,42 0,00 -14,42

Начальник управлшня

П 0Г0Д Ж Е Н 0ЬД 6ВЛ°

Начальник фшансового управлшнг
°  х?• -  х « ! т  ( & 3 у ,/у  а н т  ,

II х  * У /о  *  О I.М П  ■> /о-о ^  1

Ч ч  и  , * г

Петро ЗБРОЖЕК
(1!шаалм‘'йаи)ал. пр1звищс>

Свгешя ДАНИЛОК
(1шщалм'ипц|ал. привито)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №н1стерства ф1нанав УкраУни 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакцн наказу М1н1стерства фжанйв УкраГни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управлшня праш та социального захисту населения 1ртнсько! мюько!
ради

(наймснування головного розпорядника

1.

2.

3.

0800000
(код Программен класифшацн видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)

0810000
(код Програмно! клаенфиаид) видана в та 

кредитування мкцевого бюджету)

0813242

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетноТ программ мкцевого бюджету на 2022 рж

Управлшня пращ та социального захисту населения ГршнськоГ м!ськоГ ради
(найменування головного розпорядника коигпв мкцевого бюджету )

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ м1ськоТ ради

кошттв мкцевого бюджету)

03317252

3242
(код Програмно) класифкаии видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)
(кол Типово) програмно) класифкаш) видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)

(наймснування вщпов1дального виконавця) ’ “ --------------------- ----------

1090 1мш заходи у сфер! сощального захисту 1 сощального забезпечення

(код за еДРПОУ)

03317252

[код ц>ункшонально1 
класифкаш) видатюв та (наймснування бюджетно! программ зпдно з Типовою програмною класиф1гащею ш татов та 

кредитування мкцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

10546000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -Щ Ю 00  гривень , у  тому ,исл| запального фонду -  2000000 привень та спешального фонду -  о
гривень. т  «у ы.
5. Шдстави для виконання бюджетно) програми
Закон У кра!ни "Про Дсржавний бюжет на 2022 ржЛостанова Кабшету Мш1стр|'в Укрш'ни вщ 4 бепезня 2002 п о к у  №256 "Ппп затв™.,-до„„„ „„ . •
а ,  здШснення заходт ,  держ,.™» „рограм с .ш ш ,™ , т у  р„ >нок суб1енц„ ,  д ерж>>н0„  б т ж е т у . ’  ШСШ1Я
бюджет 1рпшсько1 М1СВК0 1 територ1ально1 громади на 2022 рж" В1Д -гз.12.2021 року Про
6. Щл1 державно) полкики, на досягнення яких спрямована реалгзащя бюджетно) програми

№
з/п Цшь державно! полггики

полшшення матср1ального,сощально-нобутового стану громадян
7. Мета бюджетно) програми

,0Д,Т“ “ 1 “ "“ «'я»™-»™ гр о м » ,в » .п о тр о б у к н ь  особливо']' Шдгрим™. «Ясней,„  заход]. и „„„ сощального захнет, й.валшв, пенс|нср|в,малозабезпсчених

8. Завдання бюджетно) програми _________
№
з/п Завдання

забезпечення надгшня додатково! сошально! допомоги громадянам. як! потрсбують особливо! пдаримки. здШснення заход1в щодо сощального захисту швалшв 
пенсшерш,малозабезпечених верст населения ц о 0 захисту швалщш.

9. Напрями використання бюджетних копглв

№
з/п Напрями використання бюджетних контв Загальний фонд Спсщальний фонд

гривень

Усього



1
надання додатково! сощально'Г допомоги громадямам. як1 потребують особливо! шдтримки, зд1йснсння заход!в 
шодо со! бального захисту швал1д1в, пенсюнер1в, малозабезпечених верст населения 2 000 000 0 2 000 000

Усього 2 000 000 0 2 000 000
10. Перед!к мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетноУ програми

№
з/п

Найменування мюцево! / регюнально! пробами Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 Комплексна програма" Турбота" 1рн\нсько! мюько! територ1ально! громади 2021-2025 рр 2 000 000 0 2 000 000
Усього 2 000 000 0 2 000 000

11. Результат и вш показники бюджетноУ програми
№
з/п

Показники Одиниця вим1ру
Джерело

шформаш! Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 з а т р а т

всього витрат на надання видатюв на сощальний захист населения грн. кошторис - 2 000 000,00 0.00 2 000 000,00

2 п р о д у к т у

К1льк!сть  одсржувач!н пшьг на вщшкодування ЖКГ1 ОС1б розрахунок 14,00 0,00 14,00
кшьюсть одержувач1в санаторно-курортних пупвок ос!б розрахунок 6,00 0,00 6,00
кшьюсть одержувач1в сощальних виплат ос1б розрахунок 1 000,00 0,00 1 000.00
кшьюсть одсржувач1в матер1ально‘1 допомоги ОС1б розрахунок 1 044,00 0,00 1 044,00

3 е ф е к т и в н о с п

середнш розм1р вщшкодування шльг на ЖКП грн. розрахунок 9 285,72 0,00 9 285,72
середнш розм1р вартост! пупвки грн. розрахунок 9 000,00 0,00 9 000,00
середшй розм1р сощальних виплат грн. розрахунок 250,00 0,00 250,00
середнш розм1р матер1ально! допомоги 1рН. розрахунок 1 500,00 0.00 1 500,00

4 ЯКОСТ1

темп зростання материально! допомоги пор1вняно з попередшм 
роком

В1ДС. розрахунок - 43,47 0,00 - 43,47

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л ж н я

пого
зравлшня

Петро ЗБРОЖЕК
Онщ1алк1Н1Ц1Лл. прпвише)

Свгсшя ДАНИЛЮК
(ипщали'ипщал. прозвище)



)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫютерства ф1нанав УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцп наказу М1нгстерства ф|нанс1в УкраГни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управления пращ та сощального захисту населения 1ртнськое мёськоё 
ради

(наймеиування головного розпорядника

конгпв мюцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 4

Паспорт
бюджетноТ програми мюцевого бюджету на 2022 р!К

1 . 0800000 Управления пращ та сощального захисту населения [рпёнськоё мёськоё ради 03317252

2 .

(код ПрограмноТ класифйсаци видатюв та 
креднтування мюцевого бюджету)

0810000

(наймеиування головного розпорядника копппв мюцевого бюджету )

Управления працё та сощального захисту населения ёрпёнськоё мёськоё ради

(код за СДРПОУ)

03317252

3.

(код ПрограмноТ класифёкацп видатюв та 
креднтування мюцевого бюджету)

0813104

(наймеиування вёдповшального внконавця)

Забезпечення сощальними послугами за мёсцем проживания гро.мадян, 
3104 1020 якё не здатнё до самообслуговування у зв'язку з похилим веком,

(код за СДРПОУ)

10546000000
хворобою, ёнвалёднёстю

,.  , _ ..  (код функцюнально! (наймеиування бюджетно1 програми зпдноз Типовою программою клаенфшашао видатюв та (код бюджету)
(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та (кодТипово1 програмно! класифекаци видатгав та ..  _ .

_ ч класиф|кацн видатюв та кредитования мюцевого бюджету)
креднтування мюцевого бюджету) креднгування мюцевого бюджету) _ .

*  * г   ̂ '  креднтування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3741752 гривень , у тому числё загального фонду -  3709352 гривень та специального фонду -  32400 
гривень .

5. Пёдстави для виконання бюджетно!' програми
Конститушя УкраУни. Бюджетний кодекс, Закон Украёни "Про державний бюджет Украёни на 2021 рёк” Закон УкраУни "Про соцёальнё послуги" Постанова КМУ №1417 вёд 29.12.2009 "Деякё 
питания дёяльностё територ1альних центрёв сощального обслуговування (надання сощальних послуг)" Положения "Про територёальнё центр сощального обслуговування" затверджене 
Рёшенням 77-У сесёё VII скликання 1рпёнськоё мёськоё ради №6200-77-VII вёд 30.01.2019,рёшеши сесёё №1962-17-УШ вёд 23.12.2021 року "Про бюджет ёрпёнськоё мёськоё територёальноё 
едюмади на 2022 рёк"

6. Ц ш  державно!- полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно!' програми

№
з/п

I Иль державно!' полётики

1 формування сфективно! системи сощального захисту населения, забезпечення сощальними послугами

7. Мета бюджетно!' програми
Надання сощальних послуг, зокрема стащонарного догляду, догляду вдома. денного догляду, громадянач похилого вёку, ёнвалёдам та дётям-ёнвалёдам в установах сощального обслуговування 
системи органёв пращ та сощального захисту населения



8. Завдання бюджетно'1 програми

№
з/п

Завдання

1
Забсзпечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим вжом, хворобою, шватдшстю, а також громадян, яю 
перебувають у складних життевих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коытв
гривень

№
з/н

Напрями використання бюджетних кошт!в Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1
Забезпечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, не здатних до самообслуговування у 
зв’язку з похилим в1ком, хворобою, швалщшстю, а також громадян, яга перебувають у складних життевих 
обставинах

3 665 852 32 400 3 698 252

2 забезпечення збереження енергоноихв 43 500 0 43 500
Усього 3  7 0 9  3 5 2 3 2  4 0 0 3  7 41  7 5 2

10. Перелж мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми
гривень

№
з/п

Найменування мюцевоТ / репонально!' програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 Комплексна програма шформатизацн 1ршнськоТ М1СькоУ територ!алыюТ громади на 2021-2023 роки 5 500 0 5 500
Усього 5  5 0 0 0 5  5 0 0

11. Результативш показники бюджетно! програми

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ
Джерело

шформацн Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7

I з а т р а т

юлыасть вщплень од. положения 2.00 0,00 2,00
юлыасть установ од. положения 1,00 0,00 1,00
кшькють штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 21,50 0,00 21,50
загальна плоша примщень кв. м. догов1р оренди 232,40 0,00 232,40
площа прим1щснь,що опалюеться кв. м. догов1р оренди 232,40 0,00 232,40
обсяг видатюв на оплату енергоноснв та комунапьних послуг 
всього

грн. розрахунок 43 500.00 0,00 43 500,00

оплата водопостачання грн. розрахунок 850.00 0,00 850,00
оплата електроенсргп грн. розрахунок 42 650,00 0,00 42 650,00

2 п р о д у к т у

юльмсть ос1б. як1 потребують сощалыюго обслуговування 
(надання сощальних послуг) ОС1б зв1т 12 сон 182.00 0.00 182,00

К1льк!сть ос!б забезнечених сощальним обслуговуванням ос! б зв1‘т 12 соц 176,00 0.00 176,00
ЮЛЬЮСТЬ 0С10. ЯК1 ОТрИМуЮ ТЬ С01иаЛЬН1 послуг и  ПОСТ1ЙНО ОС1б зв!т 12 соц 176.00 0,00 176,00



кшью'сть ос1б, як! отримують сощальш послуги перюдично ОС1б зв1т 12 соц 1 228,00 0.00 1 228,00
сума оплати за надаш платш сощальш послуги грн. зв!т 12 соц 0,00 32 400,00 32 400,00
К1льк1сть наданих сошальних послуг од. ЗВ1Т 12 соц 1 679.00 0,00 1 679,00
електроенерги кВт. год розрахунок 8 000,00 0,00 8 000.00
водопостачания куб.м. розрахунорк 27,00 0,00 27,00

3 ефективност!
чисельшсть обслуговуваних на одну штатну одиницю сощального 
робггника ОС1б Д0Г0В1р 13,50 0,00 13,50

середн1 витрати на обслуговування одн1€1 особи територ1альним 
центром грн. розрахунок 21 075,86 184,09 21 259,95

середшй обсяг споживання електроенерги кВт.год розрахунок 34,42 0,00 34,42
середнш обсяг споживання водопостачання куб.м. розрахунок 0,12 0,00 0,12

4 ЯКОСТ1
вйцсоток ос1б, охоплених соц1альним обслуговуванням постшно В 1Д С. розрахунок 97,00 0,00 97,00

р1чна економ1я споживання водопостачання у натуральному вираз! В1ДС. розрахунок 1,00 0,00 1,00

р!чна економ1Я споживання електроенерпУ у натуральному вираз! В1ДС. розорахунрк 1.00 0,00 1,00

Начальник управлшня

ПОГОДЖЕНО:

Пстро ЗБРОЖЕК
(|ншшлн'1шшал. привкшс I

Свгешя ДАНИЛЮК
(йшоалиАшшал. прпвише)


