
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________

23234, Вінницька область, Вінницький район, cело Лука-Мелешківська,ело Лука-Мелешківська,
вул. Центральна, будинок 2, ЄДРПОУ 44108676, тел. 0432-56-46-21 

НАКАЗ

02  лютого 2021р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                 №4

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік

         Відповідно  статті  cт.20,22  Бюджетного  кодексу  України,  наказів
Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів » зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 року
№1104/25881 (зі змінами), від 29 грудня 2002 року №1098     «Про паспорти
бюджетних  програм  »,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від
23.01.2003 року №47/7368 (зі змінами), враховуючи  рішення 3 сесії сільської
ради 8 скликання від 24.12.2020 року №88  «Про бюджет Лука-Мелешківської
сільської  територіальної громади на 2021 рік» та з метою моніторингу, оцінки і
контролю  ефективності  виконання  бюджетних  програм  і  цільового
використання бюджетних коштів:  
        1. Затвердити  паспорт бюджетної  програми на 2021 рік за КПКВКМБ, а
саме:
-    0910160   «Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

  2.   Контроль за виконання цього розпорядження покласти на інспектора з
бухгалтерського обліку Кучер М.І.

В.о. начальника служби у справах дітей 

Лука-Мелешківської сільської ради                                    Галина Титко



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 Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.02.2021 р. № 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради 44108676
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради 44108676
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 0160   0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

02530000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –604957 гривень , у тому числі загального фонду –  604957 гривень та спеціального фонду –  0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Сімейний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 27.08.2011року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів"зі змінами;
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям" від 01.06.2000 року №1768-ІІІ зі змінами;
Закон України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-ХІІ зі змінами;
Основи законодавства України про охорону здоров"я від 19.11.1992 №2801-ХІІ зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Закон України "Про охорону дитинства";



Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Наказ мФУ від 29.12.2002р.№1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020р.№88 "Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної громади на 2021 рік".

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у  сфері соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 
наданих законодавством повноважень у  сфері соціально-правового захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих законодавством повноважень у сфері 
надання соціальних послуг та захисту дітей,які опинились в складних життєвих обставинах створення умов
для зебезпечення прав дітей

604 957 0 604 957

Усього 604 957 0 604 957

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 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 штатних  одиниць од. штатний розпис 2,50 0,00 2,50

1 2 3 4 5 6 7

2 продукту



кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг од. розрахунок, книга вхідної 
кориспонденції

250,00 0,00 250,00

 кількість дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування,влаштованих у прийомні сім"ї та дитячі будинки 
сімейного типу (хлопчиків)

осіб розрахунок, журнал обіку 6,00 0,00 6,00

кількість дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування,влаштованих у прийомні сім"ї та дитячі булинки 
сімейного типу(дівчаток)

осіб розрахунок, журнал обік 4,00 0,00 4,00

3 ефективності
середня кількість виконаних листів,звернень,скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 100,00 0,00 100,00

4 якості
питома вага дітей,охоплених заходами,до кількості дітей,що 
перебувають на обліку служби у справах дітей

відс. розрахунок 31,25 0,00 31,25

рівень виконання наданих заканодавством повноважень відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о.начальника
Галина ТИТКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу
Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

02.02.2021 р.

М.П.


