
УКРАЇНА
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

04  серпня 2021р.
с.Лука-Мелешківська №29

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 12
сесії сільської ради 8 скликання від 30.07.2020 року №574 «Про внесення
змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року «Про бюджет
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік
(02530000000)» 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:
- 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі».

2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на інспектора з
бухгалтерського обліку Лащенко О.В..

В.О.Начальника Олена ВОЛЬСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

04.08.2021 р. № 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0800000 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-Мелешківської сільської ради 44011142

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

2. 0810000 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-Мелешківської сільської ради 44011142

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813124 3124   1040 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-
Мелешківської сільської ради

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –271076 гривень , у тому числі загального фонду – 158877 гривень та спеціального фонду – 112199 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про соціальні послуги"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 27.07.2011 року №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 запобігання та протидію домашньому насильству";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0

2

Усього

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Постанова КМУ від 22.08.2018 р. №655 "Про затвердження Типового положення про притулок осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі";
Програма інформатизації Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки;
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";
Рішення 12 сесії 8 скликання від 30.07.2021 року №574 "Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"зі змінами.

№
з/п

Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, 
інформаційних, юридичних та інших послуг).

№
з/п

№
з/п

Поточний ремонт частини будівлі відділення соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 99 995 99 995

Закупівля матеріально-технічної бази для відділення соціально-психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 58 882 112 199 171 081

158 877 112 199 271 076

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту частини будівлі грн. 0,00

Обсяг видатків на придбання меблів та обладнання грн.

2 продукту

м.кв. Дефектний акт 32,00 0,00 32,00

Кількість придбаних меблів та обладнання од. Розрахунок 28,00 8,00 36,00

3 ефективності

Середні витрати поточного ремонту на 1 м.кв. частини будівлі грн. Розрахунок 0,00

Середня вартість одиниці матеріально-технічної бази грн. Розрахунок

4 якості

Рівень готовності поточного ремонту відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

відс. Розрахунок 100,00 100,00 200,00

В.о.начальника Олена ВОЛЬСЬКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

04.08.2021 р.

М.П.

Рішення 12 сесії 8 
скликання Лука-
Мелешківської с/ради 
№574 від 30.07.2021 року; 
Зведений кошторисний 
розрахунок вартості 
об'єкта будівництва

99 995,00 99 995,00

Рішення 12 сесії 8 
скликання Лука-
Мелешківської сільської 
ради №574 від 30.07.2021 
року

58 882,00 112 199,00 171 081,00

Площа частини будівлі відділення соціально-психологічного 
консультування осіб

3 124,85 3 124,85

2 102,93 14 024,88 16 127,81

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим 
роком


