
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

1
 Забезпечення в межах наданих повноважень 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 стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів 

праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

№ з/п Ціль державної політики

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;   

Бюджетний кодекс України;   

Закону України „Про соціальні послуги"   

рішення сорок шостоїї сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 21.12.2018 року №402   "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"; 

Рішення  п’ятдесят першої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04.04.2019 року №144   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік "; 

рішення позачергової   п’ятдесят сьомої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04.07.2019 року №261   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік"; 

рішення   п’ятдесят дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 11.09.2019 року №338   "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік ";

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 114 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 114 000,00 гривень та

2. 0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(код) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 19.09.2019 року № 175 "Про  внесення змін до 

паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

19.09.2019

(Дата погодження)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

100,00

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

4
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
відс.

розрахунок (1117/1117)*100
100,00 0,00

102,00

0 Якості 0,00

3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром
грн.

"розрахунок									 (114000/1117)
102,00 0,00

1 117,00

0 Ефективності 0,00

2
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб

Річний звіт за формою 12-соц, аналітична записка до звіту 12-соц
1 117,00 0,00

1,00

0 Продукту 0,00

1
кількість установ

од.
Положення про Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району
1,00 0,00

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

114 000,00 0,00 114 000,00

Усього 114 000,00 0,00 114 000,00

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


