
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 1000000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

3. 613112 3112 726 6

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

Паспорт

Розпорядження Лановецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ відділу освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

Лановецької міської ради від 10.02.2020 року№29-од

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2020 року N 15-од

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Забезпечити якісне надання послуг дітям які опинилися в складних життєвих обставинах

забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися вскладних життевих обставинах

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Завдання

Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Завдання бюджетної програми : 

Підстави для виконання бюджетної програми: : Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про освіту» від 11.06.2008р. №1060-

ХІІ (зі змінами), Постанови та рішення Кабінету  Міністрів України", рішення Лановецької міської ради від "18" грудня 2019 р. № 1519 "Про бюджет 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету19538 000000)",  рішення сесії міської ради від 18.грудня 2019 року №1503 " Про 

програму соціально-економічного розвитку Лановецької міської ради (ОТГ) на 2020 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25   0000 гривень, у тому числі загального фонду - 250000 гривень та спеціального фонду - 00 

гривень.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)



1 Забезпечити якісне надання послуг дітям які опинилися в складних життєвих обставинах



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення надання

соціальних послуг

дітям, які опинилися у

складних життєвих

обставин та

забезпечення 

соціально-правового 

захисту дітей. 

25000 25000

25000 25000

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Міська програма 

надання одноразової 

допомоги дітям сиротам 

і дітям позбавлених 

батьківського 

піклування після 

досягнення  18- річного 

віку, які проживають на  

території Лановецької  

міської ради на 2019-

2021 роки рішення сесії 

від 7 травня 2019 року 

№971

3620 3620

2

Міська програма для 

запобігання соціальному 

сирітству, подолання 

дитячої безпритульності 

і безоглядності на 2018-

2020 роки від 20.04.2018 

року№287

21380 21380

25000 0 25000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

Забезпечити якісне надання послуг дітям які опинилися в складних життєвих обставинах



1 затрат

Кількість заходів од. рішення сесії міської 

ради 3 3

кількість дітей сирот, 

яким вмплачується 

допомога

оп рішення сесії міської 

ради
2 2

обсяг витрат на 

проведення одного 

заходу

грн рішення сесії міської 

ради
83333 8333

2 продукту

Кількість учасників

заходу 

од. мережа

108 108

сума олнієї допомоги

згідно постанови

грн постанова

1810 1810

Кількість дітей які

опинилися у складних

життєвих обставин

од мережа

36 36

3 ефективності

Середні витрати на 

проведення одного 

заходу 

грн розрахунок

8333 8333

4 Якості

питома вага 

охоплених дітей до  

кількісті дітей які 

опинилися у складних 

життєвих обставин 

від розрахунок

100 100

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

Н.В. Салецька

(ініціали, прізвище)

Начальник відділу бюджету фінансів та планування 

Лановецької міської ради 

(ініціали, прізвище)

О.І. Ходанович

Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 



М. П. 10.02.2020


