
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

Управління соціального захисту населення Сокальської 
РДА Львівської області №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

03.О/. № З - З

і
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Сокальської РДА.
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Сокальської РДА.
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді.
(КТПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  896200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  
896200,00 гривень та спеціального фонду -  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Рішення ХЬУІ сесії VII скликання 
Сокальської районної ради №870 від 24.12.2019 р.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення якості надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги.

.



2 Зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3 Розвиток сімейних форм виховання.

7. Мета бюджетної програми : Сприяння у вирішенні проблем сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної 
підтримки. Соціальна підтримка прийомних сімей, будинків сімейного типу, сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги, сприяння виведення сімей із кризи.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

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

2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям,молоді та сім’ям,які 
опинилися у складних життєвих обставинах *

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді
896200 896200

Завдання
Надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сім’ям, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах; дітям 
сиротам, позбавлених 
батьківського піклування; 
дітям з інвалідністю; 
звільненим з місць 
позбавлення волі; учасникам 
АТО і їх сім’ям, сім’ям 
загиблих учасників АТО; 
ВПО. Здійснення заходів із



4Г
забезпечення соціальної 
підтримки та надання 
соціальних послуг 
дітям,молоді та сім’ям,які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах; дітям 
сиротам, позбавлених 
батьківського піклування; 
дітям з інвалідністю; 
учасникам АТО і їх сім’ям, 
сім’ям загиблих учасників 
АТО.

Усього 896200 896200

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.
Заходи центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді
Завдання:
Надання соціальних послуг дітям, 
молоді та сім’ям, які опинились у 
складних життєвих обставинах; 
дітям сиротам, позбавлених 
батьківського піклування; дітям з 
інвалідністю; звільненим з місць 
позбавлення волі; учасникам АТО



і їх сім’ям, сім’ям загиблих 
учасників АТО; ВПО. Здійснення 
заходів із забезпечення соціальної 
підтримки та надання соціальних 
послуг дітям,молоді та сім’ям,які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах; дітям сиротам, 
позбавлених батьківського 
піклування; дітям з інвалідністю; 
учасникам АТО і їх сім’ям, сім’ям 
загиблих учасників АТО.

1 затрат
Кількість установ Од. 1 1
Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 8 8
Професіоналів Од. Штатний розпис 5 5
Фахівців, які надають оціальні 
послуги

Од.
і

Штатний розпис 3 3

Кількість спеціалістів, залучених 
до заходів

Од. Штатний розпис 5 - 5

2 продукту
Чисельність сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах

Сімей Звітні показники 65 65

Чисельність прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу

Сімей Звітні показники 5 5

Чисельність учасників 
антитерористичних операцій

Осіб Звітні показники 566 566

Чисельність сімей загиблих 
учасників антитерористичної 
операції

Сімей Звітні показники 18 18

Чисельність неповнолітніх осіб і 
молоді, які перебувають на обліку 
в кримінально-виконавчій 
інспекції

Осіб Звітні показники 40 40

Чисельність осіб, які отримали 
поранення під час Революції 
гідності

Осіб Звітні показники 8 8

Кількість заходів центру Од. 4 4
Кількість учасників заходів, 
проведених центром соціальних 
служб для сім’ї ,дітей та молоді

Осіб Статистичні дані 380 380



Кількість дітей,молоді та 
сімей,яким надані соціальні 
послуги

Осіб Статистичні дані 770 770

Кількість послуг, які надані 
центром соціальних служб

Од. Статистичні дані 1450 1450

3 ефективності
Середні витрати на забезпечення 
діяльності одного працівника 
центру соціальних служб

Грн. розрахунки 9335,42 9335,42

Середні витрати на надання однієї 
соціальної послуги

Грн. розрахунки 604,28 604,28

Середні витрати на один захід 
проведений центром

Г рн.тис розрахунки 5,00 5,00

Середні витрати на одного 
учасника заходів,проведених 
центром

Грн. розрахунки 52,63 52,63

4 якості
Кількість підготовлених 
кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки 
та батьки-вихователі, які пройшли 
підготовку

Осіб Статистичні дані 3 * 3

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

Осіб Статистичні дані 2 2

Динаміка кількості осіб, яким 
надано соціальні послуги, 
порівняно з минулим роком

% Статистичні дані +10 +10

Динаміка кількості сімей та осіб, 
які поперебувають у складних 
життєвих обставинах, знятих з 
соціального супроводу з 
позитивним результатом, 
порівняно з минулим роком

% Статистичні дані +5 +5

Динаміка кількості осіб, 
охоплених заходами центру 
соціальних служб,порівняно з 
минулим роком

% Статистичні дані +10 +10



Питома вага дітей, сімей та молоді 
від загальної кількості звернень, 
які внаслідок отриманих 
соціальних послуг,розв’язали свої 
соціальні проблеми та поліпшили 
своє становище

% Статистичні дані +5 +5

Динаміка кількості осіб району, 
які поперебувають у складних 
життєвих обставинах, внаслідок 
проведених заходів та наданих 
центром соціальних служб 
порівняно з минулим роком

% Статистичні дані +5 +5

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу

Н: , £  ' - У  Г І 1 \
ї д а  Ш  Ъ

(підпіф

6 3 , О-ыас
(ініціали/ініціал, прізвище)

6Г, с .Лесжобсі.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 

М. П.


