
 

 

 

 

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. _0910160__   _0111_     Керівництво і управління у відповідній  сфері у містах( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 

  (КТПКВК МБ)    (КФКВК)                                                                (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  –  1 757 961,00 гривень,  у  тому числі загального фонду   –            

1 757 961,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України “Про державний бюджет 

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 



України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанова  Кабінету  Міністрів України  від  09 березня 2006 року   

№ 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів”  зі змінами, наказ  Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів” зі 

змінами, наказ Міністерства  фінансів України від  26 серпня 2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 

та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, 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:   Керівництво і управління у сфері справ дітей у Новозаводському районі м. Чернігова. 

7. Завдання бюджетної програми: 
 

№ з/п Завдання 

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у Новозаводському районі міста Чернігова 
 

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 

 Забезпечення умов для діяльності працівників та 

функціонування служби у справах дітей 

Новозаводської районної у м.Чернігові ради 

1 757 961,00 0,00 0,00 1 757 961,00 

Усього 1 757 961,00 0,00 0,00 1 757 961,00 
0, 

 

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 

       

Усього       

 



 

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         

 Кількість штатних одиниць од.  штатний розпис  11  11 

2 продукту          

  Кількість отриманих  листів, звернень, 

заяв, скарг 
од. журнал реєстрації 

вхідної 

документації 

 1500 
 

 1500 

 Кількість підготовлених проектів рішень 

районної у місті ради, розпоряджень 

голови районної у місті ради 

од. журнал реєстрації 300 
 

300 

 Кількість прийнятих наказів з питань 

соціального захисту дітей та основної 

діяльності служби 

од. журнал реєстрації 200 
 

200 

 Кількість складених актів обстежень 

житлово-побуто-вих умов проживання 

дітей 

од. особові справи 

дітей 
300 

 
300 

 Кількість проведених засідань  комісій з 

питань соціального захисту дітей 
од. протоколи засідань 24 

 
24 

 Кількість судових засідань в яких 

прийнято участь, щодо соціального 

захисту дітей 

од. журнал реєстрації 260 
 

260 

 Кількість проведених профілактичних 

рейдів 
од. журнал реєстрації 52 

 
52 

3 ефективності         

 Кількість виконаних  листів, звернень, 

скарг на одного працівника 
од. розрахунок 136  136 




