
 
 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. __0900000_____                       Служба у справах дітей Новозаводської районної у м. Чернігові ради 

   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника) 

2. __0910000_____                       Служба у справах дітей Новозаводської районної у м. Чернігові ради 

    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця) 

3. _ 0913240______    ______         Інші  заклади та заходи       
    (КТПКВК МБ)       (КФКВК)         (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень  /   бюджетних   асигнувань   –   68100,00 гривень,  у  тому числі загального фонду  –  68100,00 

гривень та спеціального фонду  –  0,00 гривень. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від  15 листопада  2018 року № 908) 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  

Служби у справах дітей Новозаводської  районної у           

м.Чернігові ради                                                                    
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

наказ 

Фінансового  управління Новозаводської районної у          

м.Чернігові ради  
(найменування місцевого фінансового органу) 

 28 січня 2019 року  № 8/8 



 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами), Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 25 серпня 2015 року               

№ 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 

та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня  2014 року № 836, « Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новозаводської районної у м.Чернігові  ради від 21 грудня       

2018 року №  17/VII-134 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік». 
6. Мета бюджетної програми:  Забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей, створення умов для підвищення рівня успіхів 

у навчанні та стимулювання до здобуття знань. 
 

7. Завдання бюджетної програми: 
 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 
 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                              (грн) 
 

№ з/п Напрями використання бюджетних 

коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

 Надання грошової  винагороди за  успіхи у 

навчанні, надання матеріальної допомоги 

першокласникам та  випускникам 11-х класів 

з категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, один з 

батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичної операції 

68100,00 0,00  68100,00 

Усього 68100,00 0,00  68100,00 
 

 

 



 

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

Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності у Новозаводському районі м.Чернігова на 2017-

2021 роки 

68100,00 0,00 68100,00 

Усього 68100,00 0,00 68100,00 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:  
 

 

№ 

з/п 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат 
   

  

 Видатки на виплату грошової винагороди 

районної у місті ради за успіхи у навчанні  
гривень  календарний план 

заходів 
44100 

 
44 100 

  Видатки на виплату матеріальної допомоги з 

нагоди закінчення навчального року 
гривень календарний план 

заходів 
15 000 

 
15 000 

 Видатки на виплату матеріальної допомоги з 

нагоди початку навчального року 
гривень  календарний план 

заходів 
9 000 

 
9 000 

2 продукту          

 Кількість дітей, яким планується виплатити 

грошову винагороду районної у місті ради за 

успіхи у навчанні  
од. Журнали реєстрації 30 

 
30 

 Кількість дітей, яким планується виплатити 

матеріальну допомогу з нагоди закінчення 

навчального року 
од. Журнали реєстрації 5 

 
5 




