
УКРАША
[рпшська .\нська рада КиТвсько'Т области 

УПРАВЛ1ННЯ ПРАШ ГА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

В1Д 30 листопада 2021 року № 69-од

Про внесения змш до паспортов 
бюджетних програм на 2021 р1к

Вщповщно до ршення сесп 1рп1нсько'Г мюькоУ ради №1811-16-VIII вщ 
25 листопада 2021 р. «Про внесения змш до рпнення 4-Т сесп 1ршнськоУ м!сько'Т 
ради VIII скликапня вщ 24.12.2020 року № 64-4-VIII «Про бюджет 1рпшськоТ 
мюькоТ територ1ально‘Т громади на 2021 р1к»” та наказу М1и1стерства фшанав 
Укра'Тни вщ 26 серпня 2014 р. №836 „Про деяю питания запровадження 
програмно-цшьового методу складання та виконання м!сцевих бюджетзв"’, 
зареестрованого в Мп-пстерств1 юстицИ Укра'Тни 10 вересня 2014 р. за 
№1103/25880

Н А К А З У е М О :

Внести зм1ни до паспорив бюджетних програм на 2021 рж управл1пню 
прац1 та соц!ального захисту населения 1рп1нсько'Т м1ськоТ ради за 
КПКВК 0810160, 0813104, виклавши Ух у новш редакцп, що додаеться.

В.о.начальника управл1ння- заступник 
начальника управл1ння 1рина ЯБЛОНСЬКА



)
ЗА РКЕНО
Нака^ ...шстерства фжамс1в УкраТии 
76 серпня 2014 року № 836 
(у редакцИ наказу Мжютерства фжанав Укра!ни 
В1Д 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшсько1 М1СЬК0! 
ради

(найменування головного розпорядиика

1.

2.

3.

0800000
(код ПрограмноТ класиф|каш1 видапав та 

коедитування мюисвого бюджету)
0810000

(код Програмно) класнфжапн вндатгав та 
кпелнтування хлсоевого бюлжстч)

0810160

(код Програмно) класиф1кащ| вндатюв та 
кредито вания мкцевого бюджету)

КОПГПВ М1СЦСВОГО бюджету)
30.11.2021 р. № 69-од

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2021 Р1К

Управл1ння пращ та сощального захисту населения 1рпшсько1 мюько! ради
(найыенування головного розпорядннка копт в шецевого бюджету)

Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоГ мюысо! ради
(найменування в1Дпов1дального виконавця)

0160

(код Типово) лрограмжм класифкацп видах км в та 
кредитуваиня мгсцеаого бюджету)

^ ̂  Кер1В1ШЦТВО 1 упраВЛ1ННЯ у ВЩПОВЩШЙ сфер1 у М1стах (М1СТ1 Киев1),
_____________________селищах, селах, територ1алы тх громадах________________________________

(код Функцюнально) (найменування бюджетно)' програми зпдно з Типовою программою клаенфйсашею видатюв та
класиф1кац11 видатюв та кредтування мкцевого бюджету)
крсдитування бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

03317252
(щд за €ДРПОУ)

10546000000
{код бюджету!

4. Обсяг бюджетных призначень/бюджетних асигнувань -16730518 гривень , у тому чишп загального фонду -  16719389 гривень та спещального фонду -  
11129 гривень.
5. ГИдстави для виконання бюджетно)' програми
ЗУ "Про Державний бюджет Украти на 2021 р!к Постанова Кабшету М1шсгр1в Украши вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фшансування видатюв М1сцевих бюджет!в 
на здШснеиня заходов з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенцп з державного бюджету"ршгення 4 сеси №46-4-VIII1МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1рпшсько'1 м!сько! територ!ально1 громади на 2021 р!к".рппення сесн №1811-16-УШ вщ 25.11.2021р.
6. Цш  державно) пештики, на досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно) програми

№
з/п

Цшь державно) по л гг нки

1 кер1вництво 1 управл1'ння у вщповщшй сфер! пращ та сощального захисту населения

7. Мета бюджетно) програми
Кер1вництво ! управления у вщповщшй сфер!

8. Завдання бюджетно) програми
№
з/п Завдання

1 здШснення наданих законодавством новноважень

2 забезпечення збереження енергоноейв

9. Напрями використання бюджетных копгпв
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетник копгпв Загальний фонд Спстоалыгай фонд Усього

1 здШснення наданих законодавством повноважень у сфер! прац! та сощального захисту' населения 16 470 979 0 16 470 979
2 забезпечення збереження енергоноейв 248 410 II 129 259 539

Усього 16 719 389 11 129 16 730 518
10. Перелж м1сцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно) програми



гривень

№
Уп Наймсмуваннх мкцсво! / рспоналыкй программ Заг альннн фонд •ющальний фонд

Усього

11. Результативш показники бюджетно: програми
№
з/п Показники Одиниия вим:ру Джсрсло

:нформацй Загалъний фонд Спешальний фонд Усього

1 затрат
юлью сть ш татних одиниць 0С1б ш татний рюзпис 42,50 0,00 42,50
площа адмйпстративних прим1щень м.кв. план примпцення 630,00 0,00 630,00
обсяг видаткгв на оплату енергоносйв грн. 248 410,00 11 128,51 259 538,51
оплата теплопостачання грн. кошторис 158 148,00 0,00 158 148,00
оплата водоиостачання та  водовщведення грн. кошторис 8 009,00 1 046,62 9 055,62
оплата електроенергп 1рН. кошторис 79 857,00 9 293,22 89 150,22
ВИВ13 твердих побутових ВЩХОД1В грн. кошторис 2 396,00 788,67 3 184,67

2 продукту

К1льк1сть отримашос лиспв.звернень,заяв, скарг од. журнал реестраци 30 500,00 0,00 30 500,00
к т ы а с т ь  прийнятих нормативно-правових акп в  на одного 
пращвника

од. розрахунок 11,00 0,00 11,00

теплопостачання Гкал розрахунок 56,13 0,00 56,13
водоиостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 257,94 33,70 291,64
електроенергп тис.кВт.год розрахунок 22,33 2,60 24,93
ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В куб.м. розрахунок 13,43 4,40 17,83

3 ефективност 1
витрати на утримання одше '1 пггатно! одинипь грн. розрахунок 393 397,39 0,00 393 397,39
К1ЛЬК1СТЬ виконапих ЛИСТ1В од. розрахунок 30 500,00 0,00 30 500,00
юльюсть прийнятих нормативно-правових акп в  на одного 
пращвника

од. розрахунок 0,25 0,00 0,25

середшй обсяг споживання тепла Гкал розрахунок 0,09 0,00 0,09
середшй обсяг споживання водопостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 0,41 0,05 0,46
середшй обсяг споживання електроенергп кВт.год розрахунок 0,04 0,01 0,05
середшй обсяг споживання поводження з побутовими вхдходами куб.м. розрахунок 0,02 0,01 0,03

4 Я КО С П

вгдсоток вчасно виконаних лист1в,заяв,скарг у загальш й кшькос-п В1ДС. / _____________ 100,00 0,00 100,00
прийнятих нормативно-дтравових а к п в  у загальнш  ю лькосп В1ДС. 100,00 0,00 100,00
н а ч а л ь н и к  у и р а в л т ы и

/  о  у *
П О Г О Д Ж Б ^ ^ ? 3 ^ ^

м.п. •**

Ш * :|т;1

Петро ЗБТОЖЕК

бвгешя ДАНИЛКЖ
(ипшопх/ипшал. прпвншс I



) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М 1Н1с г е р с т в я  фтамсш УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцн наказу М 1М1С1ерства фжанс1в УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управлпшя пращ та социального захисту населения 1рпшськоТ м1ськоТ 
ради

(нанменування головного рознорядника

конгпв мкиевого бю джету)

30.11.2021 р. № 69-од

Паспорт
бюджетноУ программ мюцевого бю джету на 2021 р!К

1. 0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоУ мгсько! ради 03317252
(код Программо! класнф1кацн нндаткзв та 

кредитування м1сценого бюджету)
(найменування головного рознорядника к о п т  в менового б ю д ж е т  ) (код за СДРПОУ)

2 .

3 .

0810000 Управлпшя пращ та соц1алышго захисту населения 1рпшськоТ М1СькоТ ради
(код МрограмноТ класиф|каип видатмв за 

кредидумания м1Сневого бюджету)
(нанменування В1лнов1дального виконаоия)

0813104 3104

(код 11рограмнО! клас1|ф|какн вндаткзв та (код Типово! програмноТ класиф|кани видаткзв та 
кредтування мкиевого бюджету) кредитування мкиевого бюджету)

Забезпечення соц1альними послугами за \псцсм проживания громадян, 
1020 як1 не здатш до самообслуговування у зв'язку з похилим вжом,

__________________ хворобою, швал1дщспо_____________________________________________
(код ФункшоналыюТ (нанменування бюджетно! програмп зпдно з Типовою профамною класиф'|кацкю кнлатюв та

класиф|каш1 видатмн за кредизування мкиевого бюджету)
кредитування бюджету)

03317252
(ко д -И е Д 1Ч |О У)

10546000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3300400 гривень , у тому числ! загального фонду -  3264400 гривень та специального фонду -  36000 
гривень.

5. ГПдстави для виконання бюджетноУ программ
Конститушя УкраТни, Бюджегний кодекс, Закон УкраТни "Про державний бюджет УкраТни на 2021 рщ" Закон УкраТни "Про сошальш послуги" Постанова КМУ №1417 вщ 29.12.2009 "Дсяю 
питания .ляльносп територ1альних центр|в соц1ального обслуговування (надання сощалыжх послуг)" Положения "Про територ1альш центр сощального обслуговування" затверджене 
Р1ШС1ШЯМ 77-Т сеси VII скликання 1ршнськоТ м1ськоТ ради №6200-77-УН вщ 30.01.2020.р1шенпя сеси №46-4-У1И вщ 24.12.2020 р."Про М1ський бюджет на 2021 р1к";р1шення ессп № 315-6- 
VIII В1Л 11.03.2021 р.;;рш1епня сесн№  1058-11-УП1 вщ 17.06.2021 р.:рппення сеси №1410-13-У1П вщ 26.08.2021 р.;р|шсння сеси№1518-14-У1И вщ 30.09.2021 р.;р|шення сеси № 1688-15-УШ 
вш 28.10.2021 п.шипения сеси № 1811-16-УШ вщ 25.11.2021 о.

6. Цып державно! полггики, па досягнення яких спрямована реал1зац1я бюджетноУ программ

№
з/п

Цшь державно'! полпики

1 формування ефективноТ системи сощального захисту населения, забезпечення сощальними послугами

7. Мега бюджетноУ пробами



11адання сошальних послуг, зокрсма стацюнарного догляду, доглг ]дома. денного догляду, громадянам похилого вшу, шва Дм та Д1тям-1нвалшам в установах социального обслуговувания
системи оргашв праш та сощальпого захисту населения

8. Завдання бюджетноТ программ

№
з/п

Завдання

1
Забезпсчення соцгальними послугами за мгецем проживания громадян, нс здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим вгком, хворобою, швалщшетю, а також громадян, яга 
перебувають у склалних життевих обставинах

9. Напрями використання бюджетних кошттв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коитв Загальний фонд Спсц1альний фонд Усього

1
Забезпечсння сощаш.ними послугами за м1сцсм проживания громадян, не здатних до самообслуг овування у 
зв’язку з похилим [иком, хворобою, швагпдшетю, а також громадян, якг перебувають у складних життевих 
обставинах

3 220 656 36 000 3 256 656

2 забезпечсння збереження енергоноегхв 43 744 0 43 744
Усього 3 264 400 36 000 3 300 400

10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетноТ программ
гривень

№
з/п

Найменування мгсцевоТ /  репональноТ программ Загальний фонд Спецгальний фонд Усього

1 Комплексна програма 1нформатизацГОрн1Нськ01 мгськоУ територ1альноТ громади на 2021 -2023 роки 5 400 0 5 400
Усього 5 400 0 5 400

11. Результативш показники бюджетноТ программ

№
з/п

Показники Одиниия вимгру
Джерело

гнформацй' Загальний фонд Спешальний фонд Усього

1 з а т р а т

юлыасть В1дд1лень од. типове положения 2.00 0.00 2,00
кшыасть установ ОД. типове положения 1,00 0,00 1,00
К1льк1сть штатних одиниць персоналу од. ш тат ий розиис 21.50 0.00 21.50
К 1Л Ь К 1СТЬ п р а ц ю ю ч и х ОС! б штатний розпис 22,00 0.00 22.00
загальна плоша прим1щень КВ. м . договор 232,40 0.00 232,40
плота примшень.що опалюеться кв. м. ЛО ГО В ! р 232.40 0.00 232.40
обсяг видатк1в на оплату енсргоносив та комунальних послуг грн. кошторис 43 743,92 0.00 43 743.92

всього
оплата водопостачання грн. ко штор ис 869,92 0.00 869.92
оплата електроенерпУ грн. кошторис 42 874,00 0.00 42 874.00

2 п р о д у к т у

кглькгеть осгб, якл потрсбують сошаль"ого обслуговувания 
(надання сошальних послуг)

ос: звгг ”12 сои" 218.00 0.00 218,00



к1льк!сть ослб забсзпечених сощальннм обслуговуванням О С |б звгг " 12 сои" 168,00 0,00 168,00
>

К 1 Л Ь К 1 С Т Ь  ОС 1 б . ЯК1 О Т р И М у Ю Т Ь  СОЩаЛЬШ послуги 110011 Гию 0 С 1 6 ЗВ1Т "12 сои" 168,00 0,00 168,00
кшькчсть оаб. як! отримують СОЩаЛЬШ послуги перюдично 0 С 1 б ЗВ1Т " 12 соц" 1 151.00 0,00 1 151,00

сума оплати за нала!и плати 1 соцгальш послуги грн. ЗВ1Т " 12 соц" 0,00 36 000,00 36 000,00
К1льк1сть наданих соцгальних послуг О Д . ЗВ1Т 1 932,00 0,00 I 932,00
електроенергп тис.кВт.год звтпеть 11 520,00 0,00 11 520,00
водопостачання тис. куб.м ЗВГППСТЬ 30,40 0.00 30,40

3 ефективносп
чиселыпсть обслуговуваиих на одну штатну одиницю соц1ального 
робггника 0 С 1 б

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

середш витрати на обслуговування одшсТ особи територгальним 
центром грн. розрахунок 19 431,00 214,29 19 645,29

середнш обсяг споживанпя електроенергп тис.кВт.год розрахунок 0,05 0,00 0,05
серед ши обсяг споживанпя водопостачання тис. куб.м розрахунок 0,00 0,00 0.00

4 ЯК0СТ1

вщеоток оаб, охоплених сошальним обслуговуванням периодично В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00

в 1Дсоток ос1б, охоплених сошальним обслуговуванням поспйпо В Щ С . розрахунок 76,00 0,00 76,00

ргчна сконом1я споживанпя водопостачання у натуральному виразг В1ДС. статистична звггшеть 1,00 0,00 1.00

ргчна економгя споживання електроенергп у натуральному виразг В Щ С . статиетичг/а звптпеть _______ 1____________ 1,00 0,00 1,00
Начальник управлшни

ПОГОДЖЕНО:
фшансове управлшня 

Начальник фшансового управлшня

11етро ЗБРОЖЕК
(||йшалнДшшал. проимте)

Свгешя ДАНИЛЮК
(тпцл.т/мишал. привищс)


