
УКРА1НА
Грпшеька мпська рада КиТвськоУ области 

УПРАВЛ1ННЯ ПРАШ ТА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

вщ 07 вересня2021 року № 52-од

Про внесения змш до паспорНв 
бюджетных програм на 2021 рис

Вщповщно до рйпення сесн 1ршнськоУ мюько’Г ради №1410-13-VIII вщ 
26 серпня 2021 р. «Про внесения змш до р1шення 4-1 сеси 1рпшськоУ мюькоУ ради 
VIII скликання вщ 24.12.2020 року № 64-4-VIII «Про бюджет 1рпшськоУ м1ськоТ 
територ1альноУ громади на 2021 рж»” та наказу Мшютерства ф1нанс1в УкраУни вщ 
26 серпня 2014 р. №836 „Про деяю питания запровадження програмно-цтьового 
методу складання та виконання мюцевих бюджет1в”, зареестрованого в 
Мш1стерств1 юстицп УкраУни 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

Н А К А З У Е М О :

Внести зм1ни до паспорту бюджетноУ програми на 2021 р1к управл1нню 
пращ та соц1ального захисту населения 1ртнськоУ мюькоУ ради за 
КПКВК 0813160, 0813242,0813104 затвердженого наказом вщ 20.01.2021р. № 4, 
виклавши Ух у новш редакцИ’, що додасться.

Начальник управлшня Петро ЗБРОЖЕК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М|н1стерст8а ф1нанс1в УкраТни 
26 серлня 2014 року Ы» 836 
{у редакцп наказу Мжкперства фжанав УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшсько! мюькоУ 
ради

(найменування головного розпорядника

1.

07.09.2021 р. № 52-од

Паспорт
бю дж етно’Т програм м  мйсцевого бю дж ету на 2021 р ж

0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшсько! мюько! ради
(код Програмно! класиф1каип видатюв та (найменування головного розпорядника коитв мюцевого бюджету)

креднтування шецевого бюджету)

коигпв мюцевого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

2 . 0810000 Управлшня пращ та сощального захисту населения Тршнсько! мюькоУ ради 03317252
(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та (найменування вщповшального виконавця) (код за СДРПОУ)

креднтування мюцевого бюджету)

Надання сощальних гарантий ф1зичним особам, яю надають сощальш

3 . 0813160 3160 1010 послуги 1-ромадянам похилого в!ку. особам з 1нвалщшстю, дням з 
швалщшетю, хворим, яю не здатн! до самообслуговування 1 

потребують сторонньо'Т допомоги

10546000000

(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та 
креднтування кисцсвого бюджету)

(код ТиповоТ ПрограмноТ ктсифиацй видатюв та 
кредитування мюисвого бюджету)

(код Функционально! 
класифжацп видатюв та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетноТ програми зпдно з Типовою программою класиф1кац1ею видатюв та 
креднтування мюцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -487127 гривень , у тому числ1 загального фонду -  487127 гривень та спещального фонду -  0 
гривень .
5. ГОдстави для виконання бюджетно! програми
ЗУ "Про Державний бюджет УкраТни на 2021 рш" Постанова Кабшету Мш1стр1в УкраТни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатюв м!сцсвих бюджепв 
на здШснення заход1в з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенщТ з дежавного бюджету"р1шення 4 сесн №46-4-УП11МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1рпшськоУ мюькоТ територ1альноТ громади на 2021 р1к"р1шення сесн №804-8-УШ вщ 29.04.2021 року.ршення сесн №1410-13-УШ вщ 26.08.2021 року

6. Цш державно'Т полпики, на досягнення яких спрямована ре&гйзащя бюджетноТ програми

№
з/п__

Ц1ль державноТ полпики

1
надання сощальних гарантий ф1зичним особам,яю надають сощальш послуги громадянам похилого вшу, особам з швалщшетю,хворим, яю не здатш до самообслуговування 1 

потребують стороньо'Т допомоги

7. Мета бюджетноТ програми
Надання сощальних гарант 1й ф1зичним особам, яю надають сощальш послуги громадянам похилого вшу, особам з швалщшетю, дням з швалщшетю, хворим, яю не здатш до 
самообслуговування 1 потребують сторонньо'Т допомоги

8. Завдання бюджетноТ програми



№
з/п

Завдання

1
Забезпечення вигьчати компенсацИ' ф1зичним особам, яю надають сощальш послуги громадянам похилого вйеу, особам з ШвалУдшстю. Д1тям з швалщшстю. хворим, яю не здатт до 
самообслуговування 1 потребують поспйноУ сторонньо'У допомоги (кр1м ос!б, що обслуговуються сошальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коптв
гривень

X»
з/п

Напрями використання бюджетних кошт!в Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виплати компенсаца ф(зичним особам, як! надають сощальш послуги громадянам похилого вису, 
особам з швалщшстю, дггям з швалщшстю. хворим, яю не здатш до самообслуговування 1 потребують 
постшно/ сторонньо'У допомоги (кр!м ос!б, що обслуговуються сошальними службами)

487 127 0 487 127

Усього 487 127 0 487 127

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

Ха Найменування мюцевоУ / регюнальноУ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Комплексна програма "Турбота"1ргпнськоТ територ1ально'У громади на 2021 -2025 рр. 414 877 0 414 877

Усього 414 877 0 414 877

11. Результативш показники бюджетно! програми

Ха
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ
Джерело

шформашУ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 з а т р а т

витрати на надання допомоги грн. кошторис 487 127,00 0,00 487 127,00
2 п р о д у к т у

непрацюючШ ф1зособ1 працездатного в1ку 15% ос!б розрахунково 36,00 0,00 36,00
непрацюючш ф1зособ1 працездатного в1ку 10% ОС1б розрахунково 10,00 0,00 10,00
непрацюючШ ф1зособ1 працездатного в1ку 7% 0С1б розрахунково 4,00 0,00 4,00
непрацюючШ ф1зособ1 пенс! Иного в!ку 15% ОС1б розрахунково 33,00 0,00 33,00
непрацюючШ ф1зособ1 пенсшного вшу 10% ОС1б розрахунково 8,00 0,00 8.00
непрацюючш фёзособ) пенс: Иного вшу 7% ОС1б розрахунково 1,00 0,00 1,00

3 е ф е к т и в н о с т !

середнш розм1р допомоги грн. розрахунково 441,24 0,00 441,24

ПОГОДЖЕНО:
фшансове управления 

Начальник фшансового уп:

/ Петро ЗБРОЖЕК
(■ тщалн'шииал. при ви та

Свгешя ДАНИЛ ЮК
Птшалнчиипал привита



)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фЫанав УкраТни 
26 серлня 2014 року № 836 
(у редаюдм наказу М1нгстерства ф жанав УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня праш' та сощального захисту населения 1ршнськоТ м1сько{ 
ради

(найме ну ван ня головного розпорядника

07.09.2021 р. № 52-од

Паспорт
бю дж етно! п рограм м  м к ц ев о г о  бю дж ету н а  2021 рис

ко игл в мкцевого бюджету )

1. 0800000 Управлшня праш та сощального захисту населения 1рпшсько! мюько'У ради 03317252

2 .

(код Программой класифйсаци видатюв та 
кредиту вання мкцевого бюджету)

0810000

(найменування головного розпорядника коигпв мкцевого бюджету )

Управлшня пращ та социального захисту населения 1рпшськоУ мюько'У ради

(код за СДРПОУ)

03317252

3.

(код ПрограмноГ класифкаци видатюв та 
крсдитування мкцевого бюджету)

0813242

(найменування вщповщального виконавця)

3242 1090 1нип заходи у сфер! сощального захисту 1 сощального забезпечення

(код за СДРПОУ)

10546000000

(код Програмно) класифжаци видатюв та (код Типовой программой класифйкацп видатюв та 
кредиту вання мкцевого бюджету) кредиту ван ня мкцевого бюджету)

(код ФункшональноТ (найменування бюджетно) программ зпдно з Типовою програмною класифкащею видатюв та
класифйсаци видатюв та крсдитування мкцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3150597 гривень , у тому числй загального фонду -  3150597 гривень та спещального фонду -  0 
гривень.
5. Пщстави для виконання бюджетно'1 програми
ЗУ "Про державний бюджет УкраТни" Постанова Кабшету М!шстр!в УкраУни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатюв М1сцевих бюджетов на 
здШснення заход!в з виконання державних пробам сощального захисту населения за рахунок субвенцй з державного бюджету,ршення 4 сесй №46-4-УШ 1МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1рпшськоУ мюько'У територгальноУ громади на 2021 рж".ршення сесй №315-6-УШ вщ 11.03.2021 року,р1шення сесй №533-7-У1И вщ 08.04.2021 року,р1шення сесй' №1150-12-VIII вщ
29.07.2021 ооку.онпення сесй №1410-13-VIII вщ 26.08.2021 с о к у

6. Цш  державно)' полйтики, на досягнення яких спрямована реалйзацйя бюджетно-! програми

№
з/п

Цшь державно! полтпеи

1 полтшення матер1ального,сощально-побутового стану громадян

7. Мета бюджетно) програми
забезпечення надання додатково! сошальноТ допомоги громадянам, яю потребують особливо! пщтримки, здШснення заход 1 в щодо сощального захисту швалцив, пенсшер!в,малозабезпечених 
верст населения

8. Завдання бюджетно) програми
№
з/п

Завдання



I забезпечення надання додатковоТ соцёально! допомоги громадянам. потребують особливо! пёдтримки, здшснення заходёв I соцёального захисту ёнвашдёв, 
_____ пенс!нер1в.малозабезпечеиих верст населения_________________________________________________________________________________________________________

9. Напрями використання бюджетних кошт!в
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштёв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1
надання додатково! соцёально! допомоги громадянам, якё потребують особливо! пщтримки, здейснення заход!в 
щодо сощального захисту 1нвалщёв, пенс10нер1в, малозабезпечених верст населения

3 150 597 0 3 150 597

Усього 3 150 597 0 3 150 597
10. Перед 1К мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми

гривень

№
з/п

Найменування мюцево! /  репонально! програми Загальний фонд Спец1альний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма "Турбота’Зрпёнсько! мёсько! територёально! громада на 2021-2025 рр. 3 150 597 0 3 150 597
Усього 3 150 597 0 3 150 597

11. Результативш показники бюджетно! програми
№
з/п

Показники Одиниця вимёру
Джерело

ёнформацё! Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 затрат

всього витрат на надання видатюв на сощальний захист населения грн. кошторис 3 150 597,00 0,00 3 150 597,00
2 продукту

кшьюсть одержувач1в пшьг на вщшкодування ЖКП осёб розрахунок 14,00 0,00 14,00
юлькёсть одержувачёв санаторно-курортних путёвок осёб розрахунок 6,00 0,00 6,00
кшьюсть одержува1йв сощальних виплат осёб розрахунок 1 245,00 0,00 1 245,00
кшьюсть одержувач1в матер1ально’1 допомоги осёб розрахунок 1 820,00 0,00 1 820,00

3 ефективностё
середнёй розмёр вёдшкодування пёльг на ЖКП грн. розрахунок 6 905,50 0,00 6 905,50
середнёй розмёр вартостё путёвки грн. розрахунок 8 250,00 0,00 8 250,00
середнёй розмёр соцёальних виплат грн. розрахунок 200,00 0,00 200,00
середнёй розмёр матерёально! допомоги грн. розрахунок 1 503,00 0,00 1 503,00

4 ЯКОСТ1
темп зростання матер1альноТ допомоги пор1вняно з попередшм 
роком

вёдс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Начальник управления

ПОГОДЖЕНО:
фёнансове управления 

Начальник фёнансового

Пегро ЗБРОЖЕК
(1ншзали'|и1шал. прёзвкще)

Свгенёя ДАН И ЛЮК

м.п.
(шнпалитшиеал. прпвище)



(
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ММстерства фёнансёв УкраТни 
26 серлня 2014 року № 836 
(у редакцп наказу Мёнёстерства фёнамсёв УкраТни 
в<д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управления працё та соцёального захисту населения 1рпёнськоё мёськоё 
ради___________________________________________________________

(нанменування головного розпорядника

коигпв мёсцсвого бюджету )

07.09.2021 р. № 52-од

Паспорт
бю дж етно! програм м  м ю цевого бю дж ету н а  2021 р ж

0800000 Управления пращ та остального захисту населения 1рпёнськоё мёськоё ради 03317252

2 .

3.

(код ПрограмноТ класифёкацё! видатюв та 
кредитування мёсцсвого бюджету)

0810000

(наймснування головного розпорядника коигпв мёсцевого бюджету)

Управления еерацё та соцёального захисту населения 1рпенськоё мёськоё ради

(кодзаСДРПОУ)

03317252
(код ПрограмноТ класифёкацё! видатюв та 

кред1ггувания мёсцевого бюджету)

0813104 3104

(найменування вёдповёдального виконавця) (код за СДРПОУ)

Забезгеечення соцеальними послугами за месцем проживания громадян,
1020 якё не здатнё до самообслуговування у зв'язку з похилим веком, 10546000000

хворобою, ёнваледнестю
(код ПрограмноТ класнфёкацё! видатюв та 

кредитування мёсцевого бюджету)
(код ТиповоТ програмноТ класифёкацё! видатюв та 

кредитування мёсцевого бюджету)

(код Функционально! 
класифёкацё! видатюв та 
кредитування бюджету)

(наймснування бюджетно! программ зпдно з Типовою програмною класифёкацёсю видатюв та 
кредитування мёсцсвого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3034150 гривень , у тому числе загального фонду -  2998150 гривень та специального фонду -  36000 
гривень .

5. Шдстави для виконання бюджетно! программ
Конституцёя Украёни, Бюджетееий кодекс, Закон Украёни "Про державний бюджет Украени на 2021 рёк" Закон Украёни "Про соцёальнё послуги" Постанова КМУ №1417 вёд 29.12.2009 "Деяке 
питания дёяльностё територёальних центрев соцёального обслуговування (надання соцёальних послуг)" Положения "Про територеальнё ееентр соцёального обслуговування" затверджене 
Решениям 77-ё сесеё VII скликання ёрпёнсысоё мёськоё ради №6200-77-УН вёд 30.01.2020 р.,решения 4 сесёё №46-4-УШ скликаеееея вед 24.12.2020 р."Про меський бюджет мЛрпень на 2021 
оек".оёшення №315-6-VIII1МР вел 11.03.2021 о..оёшення №1058-11-VIII1МР вел 17.06.2021 о.оёшення №1410-13-УШ 1МР вел 26.08.2021 о

6. Цёлё державно! полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно! программ
№
з/п Цель державное полетики

1 формуваешя ефективноё системи соцёального захисту населенеея, забезпеченеея соцёадьними послугами

7. Мета бюджетно! программ
Надання соцёальних послуг, зокрема стацёонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, еромадянам похилого веку, ёнвалёдам та дётям-енвалёдам в устаеювах соцеального обслуговування 
систс.ми органёв працё за соцёального захисту населения



8. Завдання бюджетно!' программ

№
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коптв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптив Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, не здатних до самообслуговування у 
зв’язку з похилим вшом. хворобою, швалщшетю, а також громадян, яю перебувають у складних життевих 
обставинах

2 976 406 36 000 3 012 406

2 забезпечення збереження енергоноегхв 21 744 0 21 744
Усього 2 998 150 36 000 3 034 150

10. Перед ш мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно!' програми
гривень

№
з/п

Найменування мгсцевоУ / репональноУ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма шформатизацп 1ршнськоУ мюькоУ територ1альноУ громади на 2021-2023 роки 5 400 0 5 400
Усього 5 400 0 5 400

11. Результативш показники бюджетно! програми

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ
Джерело

шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кшьюсть вщщлень од. типове положения 2,00 0,00 2,00
юлыасть у  станов од. типове положения 1,00 0,00 1,00
кшьюсть штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 21,50 0,00 21,50
К1ЛЬК1СТЬ працюючих ОС1б штатний розпис 22,00 0,00 22,00
загальна плоша прим1щень кв. м. ДОГОВ1Р 232,40 0,00 232,40
площа прим1щень,що опалюеться кв. м. ДОГОВ1р 232,40 0,00 232,40
обсяг видатмв на оплату енергоноейв та комунальних послуг грн. кошторис 21 743,92 0,00 21 743,92

1 2 3 4 5 6 7

всього
оплата водопостачання грн. кошторис 869,39 0,00 869,39
оплата електроенерг!! грн. кошторис 20 874.00 0.00 20 874,00



2 продукту )
кщьюсть 0С1б, як! потребують сощального обслуговування 
(надання сощальних послуг) ОС1б звгг "12 соц" 218.00 0,00 218,00

кшьюсть ос!б забезпечених сощальним обслуговуванням ОС1б звгг " 12 соц" 168,00 0,00 168,00
ЮЛЬЮСТЬ ОС1б, ЯК! ОТрИМуЮТЬ СОЩЭЛЬШ послуги ПОСТ1ЙНО 0С1б звге "12 соц" 168,00 0,00 168,00
кшьюсть оаб, як1 отримують сощалью послуги периодично ОС1б звгг "12 соц" 1 151,00 0,00 1 151,00
сума оплати за надаш платш сощалын послуги грн. звге " 12 соц" 0,00 38 400,00 38 400,00
кшькють наданих сощальних послуг од. ЗВ1Т 1 932,00 0,00 1 932,00
електроенергп тис.кВт.год ЗВГГШСТЬ 7 130.00 0,00 7 130,00
водопостачання тис. куб.м ЗВ1ТН1СТВ 30,40 0,00 30,40

3 ефективносп
чиселыпсть обслуговуваких на одну штатну одинишо сощального 
робшшка

0С1б догов1р про сошальне 
обслуговування 13,00 0,00 13,00

середш витрати на обслуговування одшеТ особи територ1альним 
центром

грн. розрахунок 17 844,52 214,29 18 058,81

середшй обсяг споживання електроенергп тис.кВт.год розрахунок 0,03 0,00 0,03
ссрсднш обсяг споживання водопостачання тис.куб.м розрахунок 0,00 0,00 0,00

4 ЯКОСТ1

вщсоток ос1б, охоплених сощальним обслуговуванням перюдично В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00

вщсоток оаб, охоплених сощальним обслуговуванням постШно ВЩС. розрахунок 76,00 0,00 76,00

Р1чна економ1я споживання водопостачання у натуральному вираз! ВЩС. статистична зв1тшсть 1,00 0,00 1,00

Р1чна економ1я споживання електроенергп у натуральному вираз! ВЩС. статисрт чна зд1тн \ сть 1,00 0,00 1,00
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