
УКРА1НА
1рпшська мпська рада КиТвськоТ облает!

УПРАВЛ1ННЯ ПРАЩ ТА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

Про внесения змш до паспортов 
бюджетных програм на 2021 р1к

Вщповщно до р1шення сесп 1рпшськоУ мюькоУ ради №1518-14-УШ вщ 
30 вересня 2021 р. «Про внесения змш до р1шення 4-Т сесп 1рпшськоУ мюькоУ ради 
VIII скликання в!д 24.12.2020 року № 64-4-УШ «Про бюджет 1рпшськоТ мюькоУ 
територ1алыюУ громади на 2021 р1к»” та наказу Мшютерства ф1нанс1в УкраУни вщ 
26 серпня 2014 р. №836 „Про деяю питания запровадження програмно-цшьового 
методу складання та виконання мюцевих бюджет1в”, зареестрованого в 
Мш1стерств1 юстицп УкраУни 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

Н А К А З У 6 М О :

Внести зм1ни до паспорту бюджетноУ програми на 2021 р1к управлшню 
прац1 та соц1ального захисту населения ТршнськоУ м1ськоУ ради за 
КПКВК 0810160, 0813104 затвердженого наказом вщ 20.01.2021р. № 4, виклавши 
Ух у нов1Й редакцй', що додаеться.

НАКАЗ

вщ 06 жовтня 2021 року № 59-од

/
Петро ЗБРОЖЕК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фжамС1в УкраТни 

/  26 серлня 2014 року № 836
(у редакцй наказу Маклерства фЫанав УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року Ыя 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоГ мкько'Т 
ради

(найменування головного розпорядника

коигпв м1Сцсвого бюджету)

06.10.2021 р. № 59-од

Паспорт
бюджетно! программ мюцевого бюджету на 2021 рж

1.

2 .

3.

0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшсько'Г мюько! ради
(код Програмно! класифйсацп ни датив та 

кредиту в ання м1сцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коигпв мюнового бюджету )

03317252
(код за СДРПОУ)

0810000 У правд] пня пращ та сощального захисту населения [рпшсько! мшько! ради
(код ПрограмноТ класифкацп в и датив та 

креднтування мюцевого бюджету)
(найменування вщповшального виконавця)

03317252
(код за СДРПОУ)

0810160 0160

(код ПрограмноТ класиф1каци видатив та (код ТиповоТ програмноТ класиф1кацп видатюв та
креднтування м!Сцсвого бюджету) креднтування мюцевого бюджету)

0111

(код ФункцюнальноТ 
класиф1каци видано в та 
креднтування бюджету)

Кер1ВНИЦТВО 1 упраВЛ1ННЯ у ВЩПОВЩНШ сфер1 у М1СТах (М1СТ1 Ки€В1), 
селищах, селах, територ1альних громадах___________________

(найменування бюджетно! программ згтдноз Типовою программою класифпсац1ею видатюв та 
креднтування мкцевого бюджету)

10546000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1 6 0 0 8 7 8 9  гривень , у тому числ1 загального фонду -  16008789 гривень та спещального фонду -  0 

гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетно! программ
ЗУ "Про Державний бюджет УкраТни на 2021 р!к Постанова Кабшету Мш1стр1в Укра'ши вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатыв мюцевих бюджетов 
на зд1йснення заход1в з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенцп з державного бюджету"р 1 шення 4 сесй №46-4-УП11МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1ршнськоТ мюько! територ1ально1 громади на 2021 рк",р!шення сесй 1рпшсько! мюько! ради № 1518-14-УШ щ 30.09.2021 р.

6. Цш державно! полпики, на досягнення яких спрямована реал1зац1Я бюджетно! программ

№
з/п

Цшь державно! полпики

1 кер1вництво 1 управлшня у вщповщш'й сфер! пращ та сощального захисту населения

7. Мета бюджетно! программ

Кер1вництво 1 управлшня у вщповщнШ сфер)
:Т'% "ЧА!Р> < ' 4 • » •> V

8. Завдання бюджетно! программ



№
з/п

Завдання

1 з д 1й сн сн н я  наданих законодавством  повноваж ень

2 забезп еч ен н я  збереж ен ня енергоносй'в

9. Напрями використання бюджетник контв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних к он тв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 здШснення наданих законодавством повноважень у сфер1 пращ та социального захисту населения 15 701 179 0 15 701 179
2 забезпечення збереження енергоноснв 307 610 0 307 610

Усього 16 008 789 0 16 008 789

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

№
з/п

Найменування мюцевоУ / репональноУ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативт показники бюджетно! програми

Ха
з/п

П оказники ОдИНИЦЯ ВИМ1РУ
Д ж ерело

ш форм ацп
Загальний ф онд Спещ альний ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

кш ы асть ш татних одиниць ОС!б ш татний розпис 42,50 0,00 42,50
площ а адм ш клр ати вни х п р и м щ ен ь м.кв. план прим1щення 630,00 0,00 630,00
обся г  видатю в на оплату енергоносй'в грн. 307 610,00 0,00 307 610,00
оплата теплопостачання грн. кош торис 226 148,00 0,00 226 148,00
оплата водопостачання та водовщ ведення грн. кош торис 7 209,00 0,00 7 209,00
оплата електроенергп грн. кош торис 71 857,00 0,00 71 857,00
вив1з тв ер ди х  побутови х вщ ход 1в грн. кош торис 2 396,00 0,00 2 396,00

2 п р о д у к т у

кш ы асть отрим аних лиспв,звернень,заяв, скарг ОД. журнал ресстрацП' 30 500,00 0,00 30 500,00
кш ы асть прийнятих нормативно-правових акт!в на одн ого  

пращ вника
ОД. розрахунок . 11,00 0,00 11,00

теп ло1 ю стачан  ня Гкал розрахунок 56,13 0,00 56,13
водопостачання та  водовщ ведення куб.м. розрахунок 257,94 0,00 257.94

1 2 3 4 5 6 7

електроенерпУ тис.к В т.год розрахунок 22,33 0,00 22,33
ВИВ13 тв ер ди х  п обутови х В1ДХОД1В куб.м. розрахунок 13,43 0,00 13,43



3 е ф е к т и в н о с п

витрати на утримання одшеУ штатноУ одиниць грн. розрахунок 376 677,39 0,00 376 677,39
юлыасть виконаних лиспе од. розрахунок 30 500.00 0,00 30 500,00
кшыасть прийнятнх нормативно-правових акнв на одного 
прашвника

од. розрахунок 0,25 0,00 0,25

середшИ обсяг споживання тепла Гкал розрахунок 0,09 0,00 0,09
середнш обсяг споживання водопостачання та водовгдведення куб.м. розрахунок 0,41 0.00 0,41

середшй обсяг споживання електроенерп'У кВт. год розрахунок 0,04 0,00 0,04

4 ЯКОСТ1

вщсоток вчасно виконаних лиспе,заяв,скарг у загальнш кшькосн В1ДС. 100,00 0,00 100,00
прийнятих нормативно-правових акпв у загальнш юлькосп В1ДС. 100,00 0,00 100,00
Начальник управлшня

ГЮГОДЖЕНО:
фшансове управлшня 1рпшськоТ мюысоУ ради 

1]ачалунрГф1нгйсрарго управлшня

Петро ЗБРОЖЕК
(■ тщали/иишал. прйтвнпк)

Свгешя ДАНИЛКЖ
(1тшали'|тщал, прнвшце)



)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжютерства ф1нанс1в УкраТни 

)  26 серлня 2014 року № 836
(у редакцИ наказу Мжютерства фЫанс!в Укра)ни 
вщ 29 трудна 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорадчий документ

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнсько! мюько! 
ради

(наймснування головного розпорядника

КОНТОВ мкцевого бюджету)

06.10.2021 р. № 59-од

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2021 рж

1. 0 8 0 0 0 0 0 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ мюько! ради 03317252
(кол Про грамно! класифжацц видала в та 

креднтування мкцевого бюджету)
(наймснування головного розпорядника коптов мкцевого бюджету ) ( к о д  за €ДРПОУ)

2 . 0 8 1 0 0 0 0 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ мюько! ради 03317252
(код Про Гродно! класифжацп вндатюв та 

креднтування мкцевого бюджету)
(найменування вщпов1далыюго внконанцн) ( к о д  за СДРПОУ)

3 . 0 8 1 3 1 0 4 3104 1020
Забезпечення сощальними послугами за мюцем проживания громадян, 
яю не здатш до самообслуговування у зв'язку з похилим вшом, 
хворобою, швалщшетю

10546000000

(код Програмно! класифжаш! вндатюв та 
креднтування мкцевого бюджету')

(код Типово! програмно! класиф1каци вндатюв та 
креднтування мкцевого бюджету)

(код Функшонально! 
класифйсаш! вндатюв та 
креднтування бюджету)

(найменування бюджет но! программ зпдно з Типовою программою клаенф] кашею вндатюв та 
креднтування мкцевого бюджету)

( к о д  бюджету)

4  Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3081200 гривень , у тому числ1 загального фонду -  3045200 гривень та спещального фонду -  36000 
гривень .

5. Шдстави для виконання бюджетно! программ
Конституция УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон УкраТни "Про державний бюджет УкраТни на 2021 рис" Закон УкраТни "Про сощальш послуги" Постанова КМУ №1417 вщ 29.12.2009 "Деяк! 
питания д1ЯЛьност! територ1альних центр1в сощального обслуговування (надання сощальних послуг)" Положения "Про територ1альш центр соц1ального обслуговування" затверджене 
Р1шенням 77-1 сеси VII скликання 1рпшськоТ мюько! ради №6200-77-УИ вщ 30.01.2020 р.;Р1шенням 4-Т сеси VIII скликання 1рпшсько! м1сько'Тради №46-4-УШ вщ 24.12.2020 р."Про мюький 
бюджет м.Гршнь на 2021 р1к",Р1шенням сеси № 315-6-VIII вщ 11.03.2021 р.;Ршенням сесп № 1058-11-УШ вщ 17.06.2021 р.тРнпеиням сеси № 1410-13-VIII вщ 26.08.2021 р.;Р1шенням сеси 
№1518-14-VIII вщ 30.09.2021 р.

6. Ц ш  державно)' полкики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетноТ программ

№
з/п

Цшь державно!' полггики

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

7. Мета бюджетноТ программ



Надання соадальних послуг, зокрема сташонарного догляду, догляду в д о м я , денного догляду, громадянам похилого внсу, швалщам " дтгям-швалщам в  установах сошального обслуговування 
системи оргашв праш та сощального захисгу населения

8. Завдання бюджетно!' програми

№
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коптив
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 в1ком, хворобою, 1нвал1дшстю, а також громадян, яю перебувають у складних життевих 
обставинах

3 001 456 36 000 3 037 456

2 забезпечення збереження енергоноЫхв 43 744 0 43 744
Усього 3  0 4 5  2 0 0 3 6  0 0 0 3  0 8 1  2 0 0

10. Перел|'к мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми
гривень

№
з/п

Найменування м1сцево1 / регтональноТ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативш показники бюджетно! програми

№
з/п

Показники Одинидя вим!ру
Джерело

шформацп
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

кшьюсть вщдшень од. типове положения 2,00 0,00 2,00
К1ЛЬК1СТЬ уставов од. типовс положения 1,00 0,00 1,00
кшьюсть штатних одиниць персоналу од. ш гатний розпис 21,50 0,00 21,50
кшьюсть працюючих ОС1б штатний розпис 22,00 0,00 22,00
загальна плоша примщень кв. м. ДОГОВ1Р 232.40 0,00 232,40
площа прим1щснь.що опалюеться кв. м. ДОГОВ1Р 232,40 0,00 232,40
обсяг видатюв на оплату енергоноснв та комунальних нослуг 
всього

грн. кошторис 43 743,92 0.00 43 743,92

1 2 3 4 5 6 7

оплата водопостачання грн. кошторис 869,92 0.00 869,92
оплата слектроенерги грн. кошторис 42 874.00 0.00 42 874.00

2 п р о д у к т у



>
кш ьм сть  оо 'б , яю  потребую ть сощ ального обслуговування 

(надання сощ альних послуг)
ОС1б зв 1т  "12 соц" 218,00 0,00 218,00

ю льк1сть о с1б  забезпечених сощ альним  обслуговуванням ОС1б ЗВ1Т "12 соц" 168,00 0,00 168,00
КЬПЬЮСТЬ ОС1б, ЯК1 ОТрИМуЮТЬ СОЩЭЛЬШ послуги  ПОСТ1ЙНО ОС1б зв1т " 12 соц" 168,00 0,00 168,00
кш ью сть ос1б. як1 отримують СОЩаЛЬШ послуги  ПСрЮДИЧНО ОС1б зв1т  "12 соц" 1 151.00 0,00 1 151,00

сум а оплати  за надаш платш  сощ алы п послуги грн. ЗВ1Т "12 соц" 0,00 38 400,00 38 400,00
К1льк1сть наданих сощ альних послуг од. ЗВ1Т 1 932,00 0,00 1 932,00
електроенерги тис.кВ т.год з в т п е т ь 11 520,00 0,00 11 520,00
водопостачання тис.куб.м ЗВ1ТН1СТЬ 30,40 0,00 30,40

3 ефективност!
чисельн1сть  обслуговуваних на одну ш татну одиницю  сощ ального 
роб1тн и к а

ОС1б
д о го в1р про сощ альне 
обслуговування

13,00 0,00 13,00

середн1 витрати  на обслуговування одшеУ особи територ1альним 
центром

грн. розрахунок 18 109,52 214,29 18 323,81

серсдн!й о бсяг  споживання елеетроенергп тис.кВ т.год розрахунок 0,05 0,00 0,05
середш й о бсяг  споживання водопостачання тис.куб.м розрахунок 0,00 0.00 0,00

4 ЯКОСТ1

вщ еоток о с 1б, охоплених соц)альним обслуговуванням пер10Дично В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00

вщ еоток 0 С16, охоплених соц1альним обслуговуванням  поетш но В1ДС. розрахунок 76,00 0,00 76,00

р 1чна ск о н о м 1Я споживання водопостачання у  натуральному вираз1 В1ДС. статистична звггш еть 1,00 0,00 1,00

р!чна економ 1я споживання електроенерпТ у  натуральному вираи В1ДС. статистична зв1тн 1сть 1,00 0,00 1.00
Начальник управлшня Петро ЗБРОЖЕК


