
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
Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної 
державної адміністрації Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2020 № 12-ос/д _______ _________________ _________

0800000

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної державної 
адміністрації Житомирської області_______ ____________ _____

03192804

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0810000

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної державної 
адміністрації Житомирської області

(код за ЄДРПОУ) 

03192804

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0813104 3104

(найменування головного розпорядника)

1020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю ___________ _______ ___________ _________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1820800000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 057 000,00 гривень,у тому числі загального фонду- 1 037 000,00 гривень та спеціального фонду-

(код бюджету)

20000,00 гривень

5. Підстави ДЛЯ виконання оюджетншпрш рами ........................  .. . ___ /,Пг»п мігттепе

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України <<Пр° Д̂  еГ аТ атТ розгм д у , зітаїрдженТята основний вимог д0Р,виконання кошторисів бюджетних

устано^^н^^М ін їст^рстаа^хортни^оро^У ^аїни 'в ід  ОбЛОДб № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення , рішення 

сесії районної ради від 20.12.2019 № 527 "Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік .

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

№ з/п
Ціль бюджетної політики

Ефективне забезпечення соціальними послугами громадян, як, не здати, до самообслуговування у звязкуз похилим віком, хворобою, шваііїднеістю
Я С О Ц ІаЛ Ь Н И М П  і ш с л у ї а ш и  .  - .............. -  - ______________ _________________________________ —_________— ----------------------------------------------------------- -----------------------;  _

, 1 , . ^ ^  ....... .......................... ....... ..І—  " “ - - Г ’6" "
інвалідністю _______________________ ____________________ ____ _________ ________

8. Завдання бюджетної програми

N з/п
Завдання

пя.з.па .............. соціальними послугами з , ніс,єн проживання громадян, які не здатні д , «.„„обслуговування у зв'язку ,  похилим віком, х .,р о6»к„ ,„.,л,дн,сТк,

В и в ч е н н я  соціальними послугами , а місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, .нв^дн.соо

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п

1
Напрями використання бюджетних коштів

0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

загальний фонд

1 037 000,00

спеціальний фонд

20 000,00

Усього

1 057  000,00



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

(грн.)_________________________________

Найменування місцевої/регіональної програми

1

загальний фонд спеціальний фонд разом

11. Результативні показники бюджетної програми 
(грн.)

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації

5

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у звязку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю______
Затрат

Кількість установ
Кількість відділень

Кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців та 
робітників ,які надають соціальні послуги

Продукту
чисельність осіб, забезпечених соціальним 

обслуговуванням (надання соціальних послуг

чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (надання соціальних послуг

Ефективності

чисельність обслуговування на 1 штатну 
одиницю професіонала, фахівця та 

робітника, які надають соціальні послуги

Якості
відсоток осіб, охоплених соціальним 

обслуговуванням, до загальної чисельності 
які потребують соціальних послуг

осіб

осіб

осіб

статут
статут

штатний розпис
штатний розпис

форма 12 соц

17

17

форма 12 соц

233

розрахунок

розрахунок

220

11

94,42

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В. В. Логвінчук
(ініціали і прізвище)

Т, О. Войцахівська

17

17

233

220

11

94,42


