
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Департаменту соціального захисту населення 
Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

/З Ґ)Л,ЛШ № С7-£>* Ш  -((

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0810000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 1040 Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  4266,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  2966,6 тис. гривень та спеціального фонду -  
1300,0 тис. гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про соціальні послуги» (із змінами);
Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (із змінами):
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами); 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08. 2013 р. № 573»Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді» (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» їіз змінами):
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах» (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11. 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»:
Наказ Міністерство соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді»;
Наказ Міністерство соціальної політики України від 09.07,2014 № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у 
складних життєвих обставинах»:
Наказ Міністерство соціальної політики України 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей»:
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (із змінами);
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний 
бюджет на 2018 рік» (із змінами): від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», від 26.12.2016 р. «Про 
затвердження Регіональної комплексної соціальної програми "Молодь і сім'я Донеччини. 2016 - 2020 роки, від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» їіз змінами).
6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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

N з/п
к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Програми і 
заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді



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

N
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
0813121 1040 Підпрограма 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

2966,6 1300,0 4266,6

Завдання 1
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2465,6 1300,0 3765,6

Завдання 2
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання 
соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у 
складних життєвих обставинах

501,0 501,00

0813121 1040 Усього 2966,6 1300,0 4266,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік - - - -

Придбання обладнання для Донецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

0813121 - 100,0 100,0

Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення для 
розміщення Донецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 
створення тренінгового центру

0813121 1200,0 1200,0

Усього 0813121 - 1300,0 1300,0



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

к п к в к Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

- - -

0813121 Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

- - -

1 затр ат - - -
1.1. кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од звітність установи 1

1.2. кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді осіб штатний розпис 20.5
2 п р одук ту

2.1. кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких 
координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

од. інформація установи 5

2.2. кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом

од' інформація установи 455

3 еф ек ти в н ості - - -

3.1 середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн. розрахунок установи 2465600
3.2 середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді
грн. розрахунок установи 120273

о о 2).2) середні витрати на здійснення соціального супроводу грн. розрахунок установи 5419
3.4 середні витрати на надання однієї соціальної послуги грн. розрахунок установи

якості

кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки- 
вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками- 
вихователями

осіб інформація установи 270

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з 
метою підвищення їхнього виховного потенціалу

осіб інформація установи 230

кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од. інформація установи 500
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком % інформація установи 111
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком

% інформація установи 118

0813121 Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання
соціальних П О С Т У Г  літям. молоті тя сім 'ям. ЯКІ О П И Н И Л И С Ь  V скпяпних життєвих



обставинах.
з а т р а т

кількість спеціалістів, залучених до заходів осіб інформація установи 20

п р о д у к т у

кількість заходів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді од. інформація установи 72

кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од. інформація установи 150

кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

осіб інформація установи 11000

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги осіб інформація установи 11000

е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

грн. розрахунок установи 6958

середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

грн. розрахунок установи 45.5

я к о с т і

динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;

інформація установи 129

питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок 
отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили 
своє становище, %;

інформація установи 3.2

динаміка** кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %

інформація установи 111

• • • 911. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код Найменування
джерел
надходжень

к п к в к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 
проекту3

Пояснення, що характери
зують джерела фінансу
вання

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 - - - - - - - - - - -

Інвестиційний 
проект 1

- - - - - - - - - -

Надходж ення із - - - - - - - - - - -



бю дж ет у
Інш і дж ерела  
ф інансування (за 
видами)

X - - X- - - X - - -

- - - - - - - - - - -
Інвестиційний 
проект 2

“ - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
Усього - - - - - - - - - - -

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 
заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). ? Прогноз видатків до
кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

О.А.Токарева 
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації І.С.Конакова 
(ініціали та прізвище)


