
УКРА1НА
1ршнська лпеыса рада КиТвськоТ облает!

УПРАВЛIННЯ ПРАЩ ТА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

вщ 04 листопада 2021 року № 64-од

Про внесения змш до паспорИв 
бюджетних програм на 2021 р1к

Вщповщно до ранения сесп 1рпшсы<01 мюькоУ ради №1688-15-VIИ вщ 
28 жовтня 2021 р. «Про внесения змш до ршенпя 4-У сесП' 1ршнськоУ мюькоУ ради 
VIII скликаиня вщ 24.12.2020 року № 64-4-У1П «Про бюджет 1ршнськоУ мюькоУ 
територ1алыю1 громади па 2021 р!к»” та наказу Мнпстерства фшанав УкраУни вщ 
26 серпня 2014 р. №836 „Про деякл питания запровадження програмно-цшьового 
методу складання га виконання мюцевих бюджетов”, зареестрованого в 
Мннстерсгв! юстицП' УкраУни 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

Н А К А З У Е М О :

Внести змжи до паспортов бюджетних програм на 2021 рис управлшню 
праш та сошального захисту населения 1рпшськоУ мюькоУ ради за 
КПКВК 0810160, 0813104, 0813192, 0813242, виклавши Ух у новш редакщУ, що 
додасться.

Петро ЗБРОЖЕК



\

)
ЗАТВЕРДЖЕНО

\  Наказ М1нЮтерства ф1манав УкраТни 
26 серлня 2014 року № 836 
(у редакцГГ наказу М1н1стерства фЫанав У крайни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та социального захисту населения 1рпшськоУ м1ськоУ 
ради

(найменування головного розпорядника

копгпв М1сцсвого бюджету)

04.11.2021 р. № 64-од

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2021 рж

1. 0800000
(код Програмно! класиф|кацн видатюв та 

кредиту ван ня мюцсвого бюджету)

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоТ мюько’1 ради
(найменування головного розпорядника ко игл в мюцсвого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

2.

3.

______ 0810000
(код Програ м н 0 1 класнф1кашТ видатюв та 

федитування м!Сцевого бюджету)

Управлшня пращ’ та сощального захисту населения 1ргпнськоТ М1ськ0 1 ради
(найменування вйшовщального виконавця)

0810160 0160

(код Програмно! класиф|кацн видатюв та (код Типово! програмно! класиф1кацй видатюв та 
кредитування мюцевого бюджету) кредитування мюцевого бюджету)

Кер1вництво 1 управлшня у вщповщпй сфер1 у мютах (м1сп КиевО, 
________________ селищах, селах, територ1альних громадах_________________________

(код Функцюнально! (найменування бюджетно! программ згщно з Типовою програмною класиф1кад1ею видатюв та
класифжаии видатюв та кредитування мкцевого бюджету)
кредитування бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

10546000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16597389 гривень , у тому числ1 загального фонду -  16597389 гривень та спешального фонду -  0 
гривень.

5. ГПдстави для виконання бюджетно! программ
ЗУ "Про Державний бюджет УкраУни на 2021 р1к Постанова Кабшету Мйпстргв У краУни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатюв кпецевих бюджет!в 
на зд1йснення заход!в з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенцй з державного бюджету"р1шення 4 сесй №46-4-У1П 1МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1ршнськоУ ьнськоУ територ1альноУ громади на 202! рпс",р1шення сесй 1ршнськоТ мюькоУради №1518-14-VIII щ 30.09.2021 р.,рилення сеей 1ршнськоУ мюькоУ ради №1668-15-УП1щ
28.10.2021 р.

6. Ц ш  державно! полкики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно! программ

№
з/п Цшь державноУ полИики

1 кср1вництво 1 управлшня у вщповщнш сфер! пращ та сощального захисту населения

7. Мета бю дж етно! программ

Кер1вництво 1 управлшня у вщповщнш сфер!



8. Заедания бюджетно'Г программ

№
з/п

Заедания

1 здШснення наданих законодавством повноважень

2 забезпечення збереження енергоноспв

9. Напрями використання бюджетних к о п тв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 здШснення наданих законодавством повноважень у сфер1 пращ та сощального захисту населения 16 349 779 0 16 349 779
2 забезпечення збереження енергоноспв 247 610 0 247 610

Усього 16 597 389 0 16 597 389

10. Перел1к мюцевих / репонапьних програм, що виконуються у  склад! бюджетно! программ
гривень

№
з/п

Найменування мюцево'1 / репонально! програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативш показники бюджетно! программ

№
з/п

Показники Одиниця вим1ру
Джерело

шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кшьюсть пггатних одиниць ос!б штатний розпис 42,50 0,00 42,50
площа адмппстративних примодень М.КВ. план прим1щення 630,00 0,00 630,00
обсяг видатюв на оплату енергоноспв грн. 247 610,00 0,00 247 610,00
оплата теплопостачання грн. кошторис 158 148,00 0,00 158 148.00
оплата водопостачання та водовщведення грн. кошторис 7 209,00 0,00 7 209,00
оплата електроенерги грн. кошторис 79 857,00 0,00 79 857,00
ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В грн. кошторис 2 396,00 0,00 2 396,00

2 продукту
кшьюсть отриманих лисгзв.звернснь.заяв. скарг од. журнал реестращ’Г 30 500,00 0,00 30 500,00

1 2 3 4 5 6 7
кшьюсть прийнятих нормативно-правових акт1в на одного 
прашвника од. розрахунок 11,00 0.00 11,00

теплопостачання Гкал розрахунок 56,13 0,00 56,13
водопостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 257,94 0,00 257,94



електроенергп ^ тис. кВт. год розрахунок 22,33 0,00 22,33
> ВИВ13 твердих побутових В1ДХ0Д1В куб.м. розрахунок 13,43 0,00 13,43

3 ефективносп
витрати на утримання одш€ 1  штатноТ одиниць грн. розрахунок 390 526,80 0,00 390 526,80
шлыисть виконаних лисив од. розрахунок 30 500,00 0,00 30 500,00
К1льк1сть прийнятих нормативно-правових аки в на одного 
пращвника од. розрахунок 0,25 0,00 0,25

середн1Й обсяг споживання тешт Гкал розрахунок 0,09 0,00 0,09
середнш обсяг споживання водопостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 0,41 0,00 0,41
середн1й обсяг споживання елекгроенергн кВт. год розрахунок 0,04 0,00 0,04
середнш обсяг споживання поводження з побутовими в1дходами куб.м. розрахунок 0,02 0,00 0,02

4 ЯК0СТ1

в)дсоток вчасно виконаних лиспе,заяв,скарг у загалыпй шлькост! В1ДС. 100,00 0,00 100,00
прийнятих нормативно-правових аки в у загальшй кшькосп вщс. 100,00 0,00 100,00
Начальник управлшня Петро ЗБРОЖЕК

V



)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М|нютерства ф|нанс1в УкраТни 
26 серпия 2014 року № 836  
(у редакцЛ наказу Маклерства фшамав УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ м1ськоГ 
ради

(найменування головного розпорядника

коигпв мкцевого бюджету)

04.11.2021 р. № 64-од

Паспорт
бюджетно)' программ мкцевого бюджету на 2021 рж

1. 0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ртнськоТ м1ськоТ ради 03317252
(кол Програмно! кдасиф1кацн видатюв та 

крсдитування м1сиевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коигпв м1сцевого бюджету ) (код за СДРПОУ)

2. 0810000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоТ м1ськоТ ради 03317252
(код Програмно) класиф1кацП видатюв та 

крсдитування мкцевого бюджету)
(найменування вшповщального виконавця) (код за €ДРПОУ)

3. 0813104 3104 1020
Забезпечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, 
ям не здатш до самообслуговування у зв’язку з похилим вком, 
хворобою, 1нвалщшстю

10546000000

(код Програмно) класифжацп видатюв та 
крсдитування мкцевого бюджету)

(код Типово) програмно) класиф1кацп видатюв та 
креднтування м!Сцсвого бюджету)

(код Функцюнально) 
класиф|кац1) видатюв та 
креднтування бюджету)

(найменування бюджетно) програми зпдно з Типовою програмною класиф1кац1ею видатюв та 
крсдитування мкцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетннх призначень/бюджетних асигнувань -3238400 гривень , у тому числ! загального фонду -  3202400 гривень та спещ'ального фонду -  36000 
гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетно)' программ
Конститущя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон УкраТни "Про державний бюджет УкраТни на 2021 рк" Закон УкраТни "Про сощальш послуги" Постанова КМУ №1417 вщ 29.12.2009 "Деям 
питания д1яльност1 територ1альних центрIв сощального обслуговування (надання сощалышх послуг)" Положения "Про територ1альш центр соц1ального обслуговування" затверджене 
Р1шенням 77-Т сесй VII скликання 1рп1нськоТ мюько'Т ради №6200-77-VII вщ 30.01.2020 р.;Р1шенням 4-1 сесГТ VIII скликання 1рпшськоТ м1ськоТ ради №46-4-VIII вщ 24.12.2020 р."Про м1ський 
бюджет м.1ршнь на 2021 р1к",Р1шенням сесп №315-6-УШ вщ 11.03.2021 р.;Р1шенням сесп №1058-11-УШ вщ 17.06.2021 р.;Р1шенням сесп№1410-13-УШ вщ 26.08.2021 р.;Р1шенням сесй 
№1518-14-УШ вщ 30.09.2021 р.,Р1шенням сесй №1688-15-VIII вщ 28.10.2021 р.

6. Цш  державно) полггики, на досягнення яких спрямована решпзащя бюджетно) програми

№
з/п

Цшь державно) полггики

1 форму ванн я ефективно) системи сощального захисту населения, забезпечення сощальними послугами

7. Мета бюджетно) програми



Надання сощальних послуг, зокрема стацюнарного догляду, догляду вдома. ленного догляду, громадянам похилого вису, швалщам та ' ямннвалщам в установах сощального обслуговування 
системи оргашв пращ та сощального захисту населения

8. Завдання бюджетно! програми

№
з/п

Завдання

1
Забезнечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим вжом, хворобою, швалщшстю, а також громадян, як! 
псребуваюгь у складних життевих обставинах

9. Напрями використання бюджетник коптв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення сощальними послу!ами за мюцем проживания громадян, не здатних до самообслуговування у 
зв’язку з похилим в!ком, хворобою, швалщшстю, а також громадян, ям перебувають у складних життевих 
обставинах

3 158 656 36 000 3 194 656

2 забезпечення збереження енергоноахв 43 744 0 43 744
Усього 3 202 400 36 000 3 238 400

10. Перед!к мтсцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно-! програми
гривень

№
з/п

Найменування мюцево!' / репоналыкн програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма шформатизаци 1ртнськоТ мюькоУ територ1альноТ громади на 2021-2023 роки 5 400 0 5 400
Усього 5 400 0 5 400

11. Результативш показники бюджетноТ програми

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ
Джерело

шформадп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

КШЬКЮТЬ В1ДД1ЛеНЬ од. 1'ИПОВС положения 2,00 0,00 2,00
К1ЛЬК1СТЬ у  станов од. типове положения 1,00 0,00 1,00
мльшсть штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 21,50 0,00 21,50
К1ЛЬК1СТЬ пранюючих 0С1б штатний розпис 22,00 0,00 22,00
загальна плоша пришщень кв. м. ДОГОВ1Р 232,40 0,00 232,40
площа прим1щень,що опалюсться кв. м. ДОГОВ1р 232,40 0,00 232,40
обсяг видатюв на оплату енергоносй'в та комунальних послуг грн. кошторис 43 743,92 0,00 43 743,92

1 2 3 4 5 6 7
всього
оплата волопостачання грн. кошторис 869,92 0,00 869,92



оплата електроенерги  \ грн. конггорис 42 874,00 0,00 42 874,00
2 продукту

м л ью сть  о а б , я и  потребую ть сощ ального обслуговування 
(надання сош альних послуг)

ОС1б звщ  "12 соц" 218,00 0,00 218,00

п л ь ю сть  ос1б забезпечених сощ альним обслуговуванням ОС1б зв1т " 12 соц" 168,00 0,00 168,00
КШЬЮСТЬ ОС1б. ЯК1 ОТрИМуЮТЬ СОЩаЛЬН1 ПОСЛуГИ ПОСТ1ЙНО 0С1б зв!т "12 соц" 168,00 0,00 168,00
К1ЛЬК1СТЬ ОЙб, ЯК! ОТрИМуЮТЬ СОШЭЛЬШ ПОСЛуГИ пер10ДИЧН0 ОС1б зв1т " 12 соц" 1 151,00 0,00 1 151,00

сума оп лати  за  надаш  платн1 соц1альн1 послуги грн. зв1т  "12 соц" 0,00 36 000,00 36 000,00
К1льк1сть наданих сощ альних послуг од. ЗВ1Т 1 932,00 0,00 1 932,00
електроенерги тис.кВ т.год ЗВ1ТН1СТЬ 11 520,00 0,00 11 520,00
водопостачання тис. куб.м ЗВ1ТН1СТЬ 30,40 0,00 30,40

3 ефективносп
чи селы п сть  обслуговуваних на одну ш татну одиницю  сощ ального 
робН ника

0С1б
догов 1р про сощ альне 
обслуговування

13,00 0,00 13,00

середн1 витрати  н а  обслуговування одш е '1 особи тери тор 1альним 
центром

грн. розрахунок 19 061,90 214,29 19 276,19

середн1й обсяг  споживання електроенерги тис.кВ т.год розрахунок 0,05 0,00 0,05
середн 1Й обсяг споживання водопостачання тис. куб.м розрахунок 0,00 0,00 0,00

4 ЯКОСТ1

вщ еоток ос1б, охоплених сощ альним обслуговуванням пер1одично В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00

в 1дсо то к  ос1б, охоплених соц 1альним обслуговуванням пост1Йно В1ДС. розрахунок 76,00 0,00 76,00

р!чна економ ш  споживання водопостачання у натуральному вираз1 В1ДС. статистична зв1тн 1сть 1,00 0,00 1,00

р!чна економ )я споживання електроенерги у  натуральному вираз! В1ДС. статистична зв!тн1сть 1,00 0,00 1,00

Начальник управлшня .% Петро ЗБРОЖЕК

(шдпмс) (1 шшали1'нищал. прпвищс)

ПОГОДЖЕНО:
фшансове управлшня 1рпшськоТ мюькоУ ради 

Начальник фшансового управлшня



)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫкггерства фшанав УкраТни 
26 серпня 2014 року N«836 
(у редакцГГ наказу М|нютерства фжанав УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня праш га согнал ьного захисту населения 1ршнськоТ мгськоТ 
ради

(найменування головного розпорядника

коптов мюцевого бюджету)

04.11.2021 р. № 64-од

Паспорт
бюджетно!' программ мюцевого бюджету на 2021 рж

1.

2 .

3.

0800000 Управлшня пращ та сошального захисту населения 1рпшськоТ мгсько! ради 03317252
(код ПрограмноТ класиф|каци вндатгав та 

кредитування унсцевого бюджету)

0810000 Управлшня пращ та сощального захисту

(найменування головного розпорядника коптов мюцевого бюджету)

населения 1рпшськоУ мюькоУ ради

(код за СДРПОУ)

03317252
(код ПрограмноТ класифжаци вндатяв та 

кредиту ван ня мкцевого бюджету)

0813192 3192

(найменування вцшовщал ьного виконавця)

Надання фшансовоУ гмдтримки громадським об еднанням ветерашв 1 

осгб з швалщшетю, дгяльшеть яких мае сощальну спрямовашсть

(код за СДРПОУ)

10546000000

(код ПрограмноТ кл&сифиощи видатюв та 
кредитування мюцевого бюджету)

(код ТиповоТ ПрограмноТ класиф|кацн вндатгав та 
кредитування мТсцевого бюджету)

(код Функцюнально! 
клаенфжаш видатюв та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетно! программ зпдно з Типовою про«рамною класифжащоо видатюв та 
кредитування мюцевого бюджету)

(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -387388 гривень , у тому чиогп загального фонду -  387388 гривень та специального фонду -  0

гривень.

5 ГПдстави для виконання бюджетно! программ
Закон УкраТни "Про державний бюджет УкраТни на 2021 рш" Постанова Каб1нету Мш1стр1в УкраТни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку ф1нансування видатюв 
мгсцевих бюджеНв на зд!йснення заходов з виконання державних програм соц1ального захисту населения за рахунок субвенцн з державного бюджету. р1шення 4 сесп №46-4-УШ 1МР вщ 
24 12 2020 року "Про бюджет 1рпшськоТ мюько! територ1ально'Т громади на 2021 рш, ршения сеси № 1688-15-VIII1МР вщ 28.10.2021 року

6 Ццп державно! поломки, на досягнення яких спрямована реал!зац1Я бюджетно! программ

№
з/п

Цшь державно! полгтики

1 ф1нансовадопомога громадським оргашзащям ветерашв 1 ос1б з швалщшетю.дгяльшеть яких мае соц1альну спрямовашсть

7. Мета бюджетно'Т программ
Забезпечення надання додатковоТ сощальноТ допомоги ветеранам вшни та пращ для захисту 1нтерес1в швалщдв та ветеранов, гнтеграцп швалщ1в у суспшьство

8. Завдання бюджетно'Т программ



№
з/п

Заедания

1 надання фшансовоУ шдгримки громадським оргаюзащям ветерашв 1 осчб з чнвалщшстю.дчяльшсть яких мае соцчальну спрямовашсть

9. Напрями використання бюджетних коптив
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних кончив Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1
Надання фшансово'1 пщтримки громадським оргашзащям ветерашв 1 оаб  з швалщшстю,д1ялыпсть яких мае 
сошальну спрямовашсть 387 388 0 387 388

Усього 387 388 0 387 388
10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ

№
з/п

Найменування мчсцевоТ / репональноТ программ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 Прочрама фшансовоУ пщтримки фомадських оргаш'защй 1рпшськоУ територчальноУ фомади на 2021 рж 387 388 0 387 388
Усього 387 388 0 387 388

11. Результативш показники бюджетно! программ
№
з/п

Показники Одиниця вимчру Джерело
шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат
К1ЛЫС1СТБ громадських оргашзащй од. 4,00 0,00 4,00
загальний обсяг видатюв в тому числч грн. кошторис 387 388.00 0,00 387 388,00
1рпшська мчська оргашзащя швалщв вчйни, збройних сил та 
учасншйв бойових дчй грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

1рпшська мчська оргашзащя ветерашв У краУни грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00
1рпшська мчська оргашзащя УкраУнськоУ спшки ветерашв 
Афгашстану грн. кошторис 105 000,00 0,00 105 000,00
Громадська оргашзащя "1ршнська мчська сшлка ветерашв та 
швалщв антитерористичноУ операщ'У" грн. кошторис 122 388,00 0,00 122 388,00

2 п р о д у к т у

К1льк1сть ветерашв осчб ЗВ1ТН1 дан1 23 568,00 0,00 23 568,00
3 сфективносп

середш витрати на утримання одшеУ громадськоУ оргашзаци грн. розрахунок 96 847,00 0,00 96 847,00
4 ЯКОСТ1

темп зросгання видатюв на утримання громадських оргашзащй 
пор1вняно з попепедаягроквм В1ДС. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Петро ЗБРОЖЕК
(ишоалиОтшал. щптвище)

Свгетя ДАНИЛЮК
<йшяалн’1Н!щал. прпвтпс)

1> {



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1тстерства ф1нанс1в УкраТни 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакцй наказу Мж1Стерства фжанав УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та сощального захисту населения ТрпшськоТ хнсько! 
ради

(найменування головного розпорядника

04.11.2021 №64-од

коигпв мюцевого бюджету)

Паспорт
бюджетно!' программ мюцевого бюджету на 2021 рж

1. 0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ мюькоТ ради 03317252
(код ПрограмноТ класнфжацй вилатлав та 

кредтування мюцевого бюджету)
(найменування головною розпорядника копгпв косцевого бюджету) (код за 6ДРП0У)

2. 0810000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоТ м1СькоТ ради 03317252
(код ПрограмноТ класиф1кацй видатюв та (найменування в1дпов]дального виконавця) (код за СДРПОУ)

кредитування мюцевого бюджету)

3. 0813242 3242 1090 Ьшп заходи у сфер1 сощального захисту 1 сощального забезпечення 10546000000
, .  . . (код ФункшональноТ (найменування бюджетно! програми згтдноз Типовою програмною класифжашею видапав та (код бюджету)

(код Программе, клаоф каш  в.и атяв та (код Тяпово. програмяо, класиф.каця видатюв та видети(в 1г кредягування мюцевого бюджету)
кредятування мсясвого бюджету) кредятування мюцевого бюджету) кредтпування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3081997 гривень , у тому числ1 загального фонду -  3081997 гривень та спещального фонду -  0 
гривень.
5. Шдстави для виконання бюджетно! программ
ЗУ "Про державний бюджет Украши" Постанова Кабжету Мшютр1в УкраУни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатюв мюцевих бюджепв на 
здШснення заход1в з виконання державних програм соц1ального захисту населения за рахунок субвенщ! з державного бюджету,решения 4 сесн №46-4-УШ 1МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1рпшсько! мнсько! територ1ально! громади на 2021 р1к",р1шення сесн №315-6-УШ ТМР вщ 11.03.2021 року,р1шення сеси№533-7-УШ 1МР вщ 08.04.2021 року.рпиення сесн №1150- 
12-УШ 1МР вщ 29.07.2021 року,рнпення сесп№1410-13-УШ 1МР вщ 26.08.2021 року,рипення сесн №1688-15-У1И 1МР вщ 28.10.2021 року.

6. Щ л1 державно! полпики, на досягнення яких спрямована реал!защя бюджетно! программ

№
з/п

Цшь державно! полпики

1 полшшення матер1ального.сошально-побутового стану громадян

7. Мета бюджетно! программ
забезпечення надання додатково! сощально! дономоги громадянам, я т  потребують особливо! пщтримки, здШснення заходов щодо сощального захисту ж вал 00 в, пенсшер1в,малозабезпечених 
верст населения

8. Завдання бюджетно! программ



№
з/п

^ Завдання

1
забезпечення надання додатковоУ сощальноУ допомоги громадянам, як! потребують особливо!' птдтримки, здШснення заход1в щодо сощального захисту гаалш в, 
пенсшертв.малозабезпечених верст населения

9. Напрями використання бюджетных коптв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1
надання додатково'У сощальноУ допомоги громадянам, як1 потребують особливоУ пщтримки, здШснення заход1в 
щодо сощального захисту твалййв, пенсюнер1в, малозабезпечених верст населения

3 081 997 0 3 081 997

Усього 3 081 997 0 3 081 997
10. Перед)к м)сцевих /  репональних програм, що виконуються у  склад! бюджетноУ программ

гривень

№
з/п

Найменування мюцевоУ / репональноУ програми За)'альний фонд Спещальний фонд Усього

1 Комплексна програма "Турбота"1ршнськоУ територ1альноУ громади на 2021-2025 рр 3 081 997 0 3 081 997
Усього 3 081 997 0 3 081 997

11. Результативш показники бюджетно! программ

№
з/п

Показники Одиниця вим1ру
Джерело

шформащУ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат

всього витрат на надання видатмв на сощальний захисг населения фН. кошторис 3 081 997,00 0,00 3 081 997,00
2 продукту

шлыасть одержувач1в пшьг на вщнкодування ЖКП ОС)б розрахунок 14,00 0,00 14,00
К1льк1ст1» одержувач1в санаторно-курортних пупвок ОС1б розрахунок 0,00 0,00 0,00
к1льк1сть одержувач)в сощальних виплат ОС)б розрахунок 1 245,00 0,00 1 245,00
юльюсть одержувач1в матер1альноТ допомоги ОС1б розрахунок 1 820,00 0,00 1 820,00

3 ефективносп
середшй розм1р вщшкодування пшьг на ЖКП грн. розрахунок 6 905,50 0.00 6 905,50
середшй розм1р вартост) пупвки грн. розрахунок 0,00 0.00 0,00
середшй розм1р сошальних виплат грн. розрахунок 200,72 0,00 200,72
середн!й розм1р матер1альноУ допомоги грн. розрахунок 1 503,00 0,00 1 503,00

4 ЯКОСТ1

темп зпре^да^метёртдльноУ допомоги пор1вняно з попередшм
р о к й Г о ' \ в П 1 н * о  / X  
' . //о РАИгГ. ГА*

В1ДС. розрахунок
----------- -------------------------

0,00 0,00 0,00

г- ЯЛШНЯ СВ1 ен1я ДАНИЛЮК
(шийалиДтщал. цмзвшцБ)


