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
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 № 21-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2.

0100000

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

04391434

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коиггів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

04391434

(код Програмної класифікації видатків та
кредшування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця )

(код за ЄДРПОУ)

0113104
3.

4.

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
18512000000

(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 992 435 гривень, у тому числі загального фонду 992 435 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Рішення третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік»;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N3/0

Ціль державної політики

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах

7.

Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,а також громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах

8.

Завдання бюджетної програми

Из/п

Завдання

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Створення належних умов для діяльності
працівників та функціонування відділу
соціального обслуговування населення вдома

992 435

992 435

992 435

992 435

N з/п

Усього
10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетноїпрограми
гривень

N з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма забезпечення у 2021 році соціальними
послугами громадян Миколаївської сільської
ради, які не здатні до самообслуговування у
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

992 435

992 435

992 435

992 435

Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
1
1

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

од.

Мережа

1

1

од.

Штатний розпис

9,00

9,00

од.

Штатний розпис

9,00

9,00

осіб

Список осіб,які перебувають
на обліку

62

62

62

62

затрат
кількість установ

2

3

кількість штатних одиниць
персоналу
у тому числі фахівців та
робітників, які надають
соціальні послуги
продукту
чисельність осіб, які
потребують соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
у тому числі з ІІІ-ІУ групою
рухової активності

осіб

чисельність осіб, забезпечених
соціальним обслуговуванням
(наданням соціальних послуг)

осіб

Список осіб,які перебувають
на обліку

62

62

осіб

Положення відділу
соціального обслуговування
населення вдома
Миколаївської сільської ради
затверджене ріш.16 сесії 8
скл.від 12.12.2017р.

7

7

грн/рік

Розрахуноково (відношення
обсягу видатків до чисельності
осіб, забезпечених соціальним
обслуговуванням (наданням
соціальних послуг))

16 007

16 007

ефективності
чисельність обслуговуваних на
1 штатну одиницю фахівця та
робітника, які надають
соціальні послуги
середні витрати на соціальне
обслуговування (надання
соціальних послуг) 1 особи
відділом соціального
обслуговування населення
вдома Миколаївської сільської
ради

4

якості
відсоток осіб, охоплених
соціальним обслуговуванням,
до загальної чисельності осіб,
які потребують соціальних
послуг

відс.

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

100

100

Сергій САМОТОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціали/ініціал, прЬвище)

