
1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетного призначення - тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень та зі
спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018року №45-18/2018"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

9. Перелік державних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

10. Результативні  показники бюджетної  програми у розрізі підпрограм і завдань (тис.грн)

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Департамерт фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

205,000

      Завдання3
1210,665

2424,161

      Завдання2
Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації 

наркозалежної молоді
2219,161

Надання соціальних послуг центрами соціально-
психологічної допомоги

      Завдання1

1

спеціальний фондзагальний фонд
Підпрограма /завдання бюджетної програми 2

№ 
з/п

КПКВК КФКВК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

1113241 1040 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Підпрограма 4

4296,957

1 1113241

_________________ № ______

Показник затрат

од статут

4296,957

662,131662,131

205,000

4091,957
1210,665

1113241Обласна цільова соціальна програма "Молодь Хмельниччини"на 2016-2020 
роки

Усього

КПКВКНазва регіональної цільової програми та підпрограми

Усього

Завдання 1

Підпрограма 4

кількість місць у центрах соціально-
психологічної допомоги

кількість штатних працівників центрів 
соціально-психологічної допомоги

1 1113241

10

кількість центрів соціально-
психологічної допомоги

Надання соціальних послуг 
центрами соціально-психологічної 

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

мережаод

Назва показника 

4091,957

Джерело інформаціїОдиниці виміру Значення показника

4091,957

№ 
з/п

Регіональна цільова програми 1
                               Підпрограма 4

КПКВК

№ 
з/п

КПКВК КФКВК

Констітуція та закони України
Бюджетний кодекс України
Обласна програма молоді на 2016-2021рр.

Спільний наказ Міністерства фінансів,Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім"ї та дітей" 

Назва підпрограми

Реалізація заходів державної політики з питань сім"ї та заходів,спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

разомспеціальний фондзагальний фонд

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

фінансів України
26.08.2014  № 836

(найменування місцевого фінансового органу)

Інші заклади та заходи
(КФКВК)1  1040                                                                        (найменування бюджетної програми)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1110000

наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1040

1100000

1113240
(КПКВК МБ)

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністраціїі
(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

осіб Штатний розпис

4091,957
205,000

разом

4091,957

1

8

4091,957



журнал звернень 1885

кошторис 86476

звіт 100

середньомісячна заробітна плат 
працівників центрів матері і дитини

грн. кошторис 5921

звіт 100

журнал звернень 14

кошторис 86476

динаміка** кількості осіб,яким протягом 
року надано соціальні послуги у центрах 
матері і дитини,порівняно з минули 

%

середньорічні витрати на одне місце в 
центрі матері і дитини грн.

середньорічні витрати на одного 
одержувача соціальних послуг

грн.

кількість соціальних послуг,які надані 
центрами матері і дитини

од

Показники якості

жінок/дівчат осіб

Показник ефективності

чоловіків/хлопців осіб

кількість осіб,яким надано послуги у 
центрах матері і дитини,з них осіб

статут 14

журнал звернень

кількість місць у центрах матері і 
дитини од

журнал звернень 14

Показник продукту

кількість штатних працівників центрів 
матері та дитини

осіб

кількість центрів  матері та дитиниі од.

Штатний розпис 7

Надання соціальних послуг 
центрами матері та дитини

мережа 1
Показник затрат

Завдання 3

кількість соціальних послуг,які надані 
центрами ресоціалізації 
наркозалежної молоді

од журнал звернень 120

Показники якості

динаміка** кількості осіб,яким 
протягом року надано соціальні 
послуги у центрах ресоціалізації 
наркозалежної молоді,порівняно з 

%

середньорічні витрати на одного 
одержувача соціальних послуг

грн.

середньомісячна заробітна плата 
працівників центрів ресоціалізації 
наркозалежної молоді

грн.

кошторис 75755

кошторис 75755,00

Показник ефективності

кошторис 4134

середньорічні витрати на одне місце в 
центрі ресоціалізації наркозалежної 
молоді

грн.

журнал звернень 4жінок/дівчат осіб
чоловіків/хлопців осіб 28

кількість осіб,яким надано 
послуги у центрах ресоціалізації 
наркозалежної молоді,з них

осіб журнал звернень 32

осіб

Показник продукту

журнал звернень

1

статут 32
кількість місць у центрах 

ресоціалізації наркозалежної молоді од.

кількість штатних працівників 
ресоціалізації наркозалежної молоді штатний розпис 21

кількість центрів ресоціалізації 
наркозалежної молоді

од. мережа

Завдання 2

Показник затрат

Надання соціальних послуг 
центрами ресоціалізації 

звіт

Показник продукту

10

середньорічні витрати на одне місце в 
центрі соціально-психологічної грн. кошторис 66213

динаміка** кількості осіб,яким 
протягом року надано соціальні 
послуги у центрах соціально-
психологічної допомоги,порівняно з 
минули роком

%

журнал звернень

40

20

журнал звернень

журнал звернень

жінок/дівчт осіб
чоловіків/хлопців

середньомісячна заробітна плата 
працівників центрів соціально-
психологічної допомоги

грн. кошторис

60

Показник ефективності

кількість осіб,яким надано 
послуги у центрах соціально-
психологічної допомоги,з них

осіб

осіб

Показники якості

4378

середньорічні витрати на одного 
одержувача соціальних послуг

грн. кошторис 11036

кількість соціальних послуг,які надані 
центрами соціально-психологічної 
допомоги

од журнал звернень 6415



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн)

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті  видатків/надання  кредитів  на  реалізацію  інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

 ПОГОДЖЕНО: 

Інвестиційний проект 2

Код Найменування джерел надходжень

Підпрограма 1

...

Інші джерела фінансування (за видами)

Надходження з бюджету 

Інвестиційний проект 1 

КПКВК

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту 3

Разом
спеціал

ьний 
фонд

Разом
загальн

ий 
фонд

План відатків звітного 
періоду

загальн
ий 

фонд

спеціал
ьний 
фонд

Разом

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальн
ий 

фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Начальник управління В.І.Клімов
(ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

спеціал
ьний 
фонд

Касові видатки станом 
на 1 січня звітного 

періоду

...

Директор Департаменту 
фінансів Хмельницької 

обласної державної 
адміністрації

С.А.Пенюшкевич

Усього

(підпис)


