
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації від " 0 2  " 201 р.
N0

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від " 0 3  " 02 /  201 $  р. № £ 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000______
(КПКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2. 4410000______
(КПКВК МБ)

3. 4411060
(КПКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

0910
(КФКВК) 1

У Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя_________________________

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

\У \У
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів від 
26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 11.02.2016№90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради «Про бюджет 
міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|№ з/п |КПКВК |КФКВК Назва підпрограми

*



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань_______________________________________________________________________________________________________ (тис.грн)

* № з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
4411060 0910

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для 
вирішення матеріально-побутових проблем 31,400 31,400

Усього 31,400 31,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" 31,400 31,400

Усього 31,400 31,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N2 з/п КПКВК Показники Одиниця
тлміпх/

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

затрат
* 1 4411060 Обсяг фінансових ресурсів ТИС. грн. Рішення Київради 31,400
продукту

1 4411060 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу
будинки

сімейного Звітність установ 1,000
ТИПУ

ефективності

1 4411060 Середні витрати на один будинок грн Розрахунок 31400,000

якості

1 4411060 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу % Розрахунок 92,353



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
сЬонл

спеціальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

»
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

г.с-х  Директор Департаменту фінансів 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Начальник фінансового управління 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

______ О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

_________В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

_______ І. В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь 22.01.201811:08:56
1 Паспорт бюджетної програми 000020540 от 12.01.2018 15:17:03

»


