ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

07.12.2020

м. Лисичанськ

№

Про внесення змін до
наказу від 25.09.2020 № 21
Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 23 січня 2020 року №
83/1179 «Про місцевий бюджет м. Лисичанська на 2020 рік»,
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ Луганської області «Про організацію діяльності служби у
справах дітей» від 11.09.2020 № 325 та розпорядженням керівника ВЦА м.
Лисичанськ від 01.12.2020 № 9, № 10
НАКАЗУЮ:
Внести зміни
наказу ві 25.09.2020 № 21 виклавши паспорт
бюджетної програми на 2020 рік по службі у справах дітей військово
цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, як головному
розпоряднику виклавши його в новій редакції:
КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів Щ О надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей».
•

•

•

Контроль щоІ виконання цього наказу покласти на головного
спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей Польску Н.В.

Начальник с
*

Світлана ЛОГВІНЕНКО

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 ВЦА міста Лисичанськ Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0900000

Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0913111
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3111

(найменування відповідального виконавця)

1040

(код Функціональної класифікації
(код Типової програмної
видатків та кредитування
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Уртимання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прииомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

34403661
(код за ЄДРПОУ)

34403661
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 764 054 гривень, у тому числі загального фонду - 3 407 890 гривень та
спеціального фонду - 356 164 гривень.

■чг—

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
№ 2456-..Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 д, № 526. Наказ
Міністерства освіти від 15.04.1993 р. № 102 (п.п. 28, 31, 32), Наказ Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 р. № 308/519 (п.2.4.5 п.п. 7 розділ 2), Постанова
Кабінету Міністрів У країни від 30.08.2002 № 1298 (додаток 2), Положення про комунальний заклад ?,Лисичанський центр соціально г психологічної реабілітації дітейм
від 24.11.2016 р. № 18/284, затверджено рішенням
ради. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та соціальні
для дітей", стаття 11
"Центри соціально г психологічної реабілітації дітей". Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та
науково - педагогічних працівників". Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 £. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах". Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
Міністерства охорони здоров’я У країни від 28.09.2006
№ 3297/645 "Про затвердження
Порядку медичного обслуговування дітей у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей та схеми обстеження їх у лікувально - профілактичних закладах". Наказ
Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 22^01.2001р. № 120 «Про мінімальні норми забезпечення вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни». Наказ Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 20.07.1998р. № 298 «Про типові
нормативи оснащення центрів соціально-психологічної реабілітації дітей». Рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 року № 83/1179 "Про міський бюджет м.
Лисичанська на 2020 рік. Рішення Лисичанської міської ради від року № 84/1196 від 27.02.2020 року. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ Луганської області від 11.09.2020 № 325 "Про організацію діяльності служби у справах дітей". Розпорядження керівника ВЦА від 11.09.2020 № 325 ..Про
організацію діяльності служби у справах дітей"; Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 22.09.2020 № 377. Розпорядження керівника
ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 05.11.2020 № 657.
»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Реалізація державної політикиз питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності
вчиненню дітьми правопорушень.___________________________________ ________________________________________________ _
Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування
спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Завдання бюджетної програми
N з/п
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної
психологічної, педагогичної, медичної, правової та інших видів допомоги центрам соціально - психологічної реабілітації дітей.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями
використання
бюджетних коштів

з/п
1

Спеціальний фонд

Загальний фонд

1[Забезпечити надання
2
1
дітям
віком від 3 до 18 років, які
опинились у складних
життєвих обставинах,
комплексної соціальної,
психологічної,
педагогічної, медичної,
правової та інших видів
допомоги центрами
соціально-психологічної
| реабілітації дітей

3

1

4

|

Усього

|

5

|

|

3 407 890

356 164

3 764 054

3 407 890

356 164

3 764 054

г
Усього
10.

1

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

11 .

N з/п

Результативні показники бюджетної програми:

Показник

Одиниця виміру

кількість центрів соціально
психологічної реабілітації
для дітей

од.

свідоцтво про
реєстрацію

кількість штатних
працівників у центрах
соціально-психологічної
реабілітації для дітей

од.

штатним розпис

кількість місць у центрах
соціально-психологічної
реабілітації для дітей

од.

кількість осіб, які
перебували протягом року
у центрах соціальнопсихологічної реабілітації
для дітей при тривалому
(стаціонарному)
перебуванні

осіб

о

32

32

ЗО

зо

списки

95

1 /

кількість соціальних
послуг, наданих центром
при тривалому
(стаціонарному)
перебуванні

списки
95

95

ективності
середньорічні витрати на
одне місце в центрах
соціально-психологічної
реабілітації дітей

грн

середні витрати на надання
однієї соціальної послуги

грн

розрахунок

• •

113596

11872

125468

9545

3749

13294

розрахунок

Середньмісячна заробітна плата
працівника центру соціально психологічної реабілітації дітей

грн.

Розрахунок

осіб

ЗВ ІТ Н ІС Т Ь

5321

5321

12

12

29

29

ЯКОСТІ

кількість дітей,
позбавлених батьківського
пілкування протягом року
кількість дітей, повернутих
в сім’ю протягом року
динаміка кількості дітей,
які перебували в центрі
соціально-психологічної
реабілітації за рік при
тривалому (стаціонарному)
перебуванні, порівняно з
попереднім роком, %

ЗВ ІТ Н ІС Т Ь

%

розрахунок

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Світлана ЛОГВІНЕНКО
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
Керівник місцевого фінансового органу /
.цііик'керівника місцевого фінансового
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