
УКРА1НА
1ршпська [упська рада Ки’ТвськоТ обласп 

УПРАВЛ1ННЯ ПРАЩ ТА СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

В1Д 24грудня2021 року № 74-од

Про внесения змш до паспорНв 
бюджетних програм на 2021 рж

Вщгювщно до рпнення сесн 1ршнськоТ мюькоУ ради №1956-17-У1И в1д 
23 грудня 2021 р. «Про внесения змш до ршзення 4-Т сесн 1ршнськоТ М1сы<01 

ради VIII скликанпя вщ 24.12.2020 року № 64-4-VIII «Про бюджет 1рпшсько'Т 
м1СысоТ територ1ально'Т громади на 2021 рис»” та наказу Мшютерства ф1нанс1в 
УкраТни в1д 26 серпня 2014 р. №836 ,.Про деяк1 питания запровадження 
програмно-ц1льового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в”, 
зареестровапого в М1н1стерств1 юстицп УкраТни 10 верссня 2014р. 
за №1103/25880

Н А К А З У 6 М О :

Внести зм1ыи до паспорт1в бюджетних програм на 2021 рп< управл1нню 
прац1 та социального захисту населения 1рп1нськоТ м1сько'Т ради за 
КПКВК 0810160, 0813104 виклавши Ух у новш редакцп, т о  додаеться.

Петро ЗБРОЖЕК11ачальник управл1ння



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжктерства ф«нанс1в УкраТни 
26 серпня 2014 року N6 836 
(у редакцм наказу Маклерства ф1нанс1в УкраТни 
вф 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлшня пращ та сощального захисту населения 1ршнськоТ ьнськоТ 
ради

(найменування головного розпорядника

к о и т в  мкцевого бюджету)

24.12.2021 р. № 74~рД

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2021 рж

1. 0800000 Управлшня пращ та социального захисту населения Трпшсько! кнсько'Т ради 03317252
(код ПрограмноТ класиф|кащТ видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коигпв мкцевого бюджету) (код за €ДРПОУ)

2.

3.

0810000 Управл1ння пращ та сощального захисту населения ГрпшськоТ мюько'Т ради
(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та 

кред>пування мкцевого бюджету)
(найменування вшповщального виконавця)

0810160 0160

(код ПрограмноТ класкфиеаш видатюв та (код ТиповоТ програмноТ класнф|кащ1 видатюв та
кредитування мкцевого бюджету) кредитування мкцевого бюджету)

I Кер1ВНИЦТВО 1 уираВЛ1ННЯ у В1ДПОВ1ДН1Й сфер1 у М1стах (М1СТ1 Киев1),
________________ селищах, селах, територ!альних громадах_________________________

(код ФункцюнальноТ (найменування бюджетноТ программ зпдно з Типовою програмною кл&сифисащею видатюв та
класифжаци видатюв та  кредитування мкцевого бюджету)
кредитування бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

10546000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17010868 гривень , у тому числ1 загального фонду -  16999739 гривень та спещального фонду -  
11129 гривень .

5. Пщстави для виконання бюджетноТ программ
ЗУ "Про Державний бюджет УкраТни на 2021 р!к Постанова Каб1нету Мш1стр1в УкраТни вщ 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку ф1нансування видатюв мпецевих бюджет!в 
на здШснення заход1в з виконання державних програм сощального захисту населения за рахунок субвенцн з державного бюджету"р1шення 4 сесГТ №46-4-УШ 1МР вщ 24.12.2020 року "Про 
бюджет 1ршнськоТ ьнськоТ територ1алыю'Т фомади на 2021 р1к",р1шення №1518-14-УП1 1МР вщ 30.09.2021 року:№1668-15-У1П 1МР вщ 28.10.2021 року;№1811-16-УШ 1МР вщ 25.11.2021 
року; р1шення №1956-17-УШ 1МР вщ 23.12.2021 року

6. Ц ш  державноТ политики, на досягнення яких спрямована реал1зацш бюджетноТ програми

№
з/п

Цшь державноТ полггики

1 кер1вництво 1 управлшня у вщповщшй сфер! прац! та сощального захисту населения

7. Мета бюджетноТ програми

К е р 1ВНИ1ГГВО 1 управлшня у ВЩ ПОВЩ НШ  сфер1

8. Завдання бюджетноТ програми



№
з/п

Завдання

I здШснення наданих законодавством повноважень

2 забезпечення збереження енергоноспв

9. Напрями використання бюджетных коптв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коптив Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 здшснення наданих законодавством повноважень у сфер1 пращ та социального захисту населения 16 758 899 0 16 758 899
2 забезпечення збереження енергоноспв 240 840 11 129 251 969

Усього 16 999 739 11 129 17 010 868
10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ

гривень

---
---

--
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У
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*
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Найменування мюцево! / репональноУ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативш показники бюджетноТ программ

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1РУ
Джерело

шформацн Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 з а т р а т

юлыасгь штатных одиниць ОС1б штатний розпис 42,50 0,00 42,50
площа адмнпстративних пришщень м.кв. план прим1щення 630,00 0,00 630,00
обсяг видатюв на оплату енергоноспв 1рн. 240 840,00 11 128,51 251 968,51
оплата теплопостачання грн. кошторис 150 578,00 0,00 150 578,00
оплата водопостачання та водовщведення грн. кошторис 8 009.00 1 046,62 9 055,62
оплата електроенерги грн. кошторис 79 857,00 9 293,22 89 150,22
ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В грн. кошторис 2 396,00 788,67 3 184,67

2 п р о д у к т у

к1льк1сть отриманих лист1в,звернень,заяв, скарг од. журнал реестрацй 30 500,00 0,00 30 500,00
К1льк1сть прийня ! их нормативно-правових акт1В на одного 
прац1вника од. розрахунок 11,00 0,00 11,00

теплопостачан ня Гкал розрахунок 56,13 0,00 56,13
водопостачання та водовщведення куб.м. розрахунок 257,94 33,70 291,64
електроенерги тис. кВт. год розрахунок 22,33 2.60 24,93
ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В куб.м. розрахунок 13,43 4,40 17,83

3 е ф е к т и в н о с п

витрати на утримання одшеГ штатноГ одиниць грн. розрахунок 399 993,86 0,00 399 993.86
К1ЛЬК1СТЬ виконаних ЛИСТ1В од. розрахунок 30 500.00 0.00 30 500,00



\ К1льк1сть прийнятих нормагивно-правових акт1в на одного 
прашвника од. розрахунок 0,25 0,00 0,25

середнш 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
середнш обсяг споживання електроенергй кВт. год розрахунок 0,04 0,00 0,04
середнш обсяг споживання поводження з побутовими выходами куб.м. розрахунок 0,02 0,01 0,03

4 ЯКОСТ1

вщсоток вчасно виконаних лиспе,заяв.скарг у загальнш юлькосп В1ДС. 100,00 0,00 100,00

прийнятих нормативно-правових актив у загалынй юлькосп В1ДС. 1 ___________________
100,00 0,00 100,00

Начальник управлшня

ПОГОДЖЕНО:
фшансове управлшня

Начальна
Ф I Н ^

ого управлшня

О IРП/ь **

1 д  Ф .$?/о О- а- .1■ {0 0 \'<Йо 0} А? /\ г  & ъ/1

Петро ЗБРОЖЕК
(|тщалн/|тшал. привито)

Свгешя ДАНИЛЮК
(иишаличшщал. прпвиию)


