
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Служба у справах дітей облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
Л £ . 0 5 - АОЗЮ йХ« 9 Р Я

0900000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0910000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

25879401 
(код за ЄДРПОУ)

25879401 
(код за ЄДРПОУ)



3. 0913111 3111 1040 Утримання закладів, що
(код Програмної (код Типової (код надають соціальні

класифікації видатків програмної Функціональної послуги дітям, які
та кредитування класифікації класифікації опинилися в складних

місцевого бюджету) видатків видатків та життєвих обставинах,
та кредитування кредитування підтримка

місцевого
бюджету)

бюджету) функціонування дитячих 
будинків сімейного типу 

та прийомних сімей 
(найменування 

бюджетної 
програми згідно 

з Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

6800000000 
(код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7966002 гривень, у тому числі загального фонду 7412200 гривень та 
спеціального фонду 553802 гривень.

5. Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на
2019 рік", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р., Наказ Міністерства фінансів України від 
20.09.2017р. №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”; Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Національна стратегія реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 «Про обласний бюджет 
Хмельницької області на 2020 рік», рішення сесії обласної ради від 08.05.2020 року №15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на
2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинились в складних життєвих обставинах



7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 
забезпечення соціально-правового захисту дітей.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної,правової та інших видів допомоги центрам соціально-психологічної реабілітації дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о0 4 5
1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей.

7412200 553802 7966002

Усього 7412200 553802 7966002

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
програми



1 2 о3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей

ОД. мережа 2 2

кількість штатних працівників центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей

осіб Штатний розпис 56 56

кількість місць у центрах соціально- 
психологічної реабілітації ді тей.

од. звітність 60 60
2 продукту

кількість осіб, які перебували протягом року 
у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей при 
тривалому(стаціонарному) перебуванні.

осіб звітність 158 158

Кількість соціальних послуг, наданих 
центром при тривалому (стаціонарному) 
перебуванні.

од. розрахунковий 869 869

о
3 ефективності

середньорічні витрати на одне місце в 
центрі соціально-психологічної реабілі тації 
дітей.

гри.. розрахунок 123537 9230 132767

Середні витрати на надання однієї 
соціальної послуги.

грн... розрахунок 8530 637 9167
середньомісячна заробі тна плата грн.. розрахунок 5959 5959



працівників центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей.

4 ЯКОСТІ
кількість дітей, позбавлених батьківського 
піклування, повернутих в сім’ї протягом 
року

осіб розрахунковий 18 18

Динаміка кількості дітей, які перебували в 
це і прах соці ал ьно- п с и хол огі ч ної 
реабілітації в регіоні за рік при тривалому 
(стаціонарному) перебуванні, порівняно з 
М И1 іулй М Ір Й  КОХЇ

% розрахунковий 1,37 1,37
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Назва місцевого фг 
’Заступник дирсісі

Дата погодження 

М.П.

шансів
(підпис)

Н. Магур
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. Петричук
(і ні ціал и/і ні ціал, прізвище)

ОТСу* Ґй:/кгсґ/


