від "10" березня 2020 року

№ 57-р

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішення районної ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про
внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 693 "Про
районний бюджет на 2020 рік", Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі
змінами):
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік, що додаються, за:
1) КПКВК МБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
населенню";
2) КПКВК МБ 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю";
3) КПКВК МБ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
4) КПКВК МБ 0217610 "Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва";
5) КПКВК МБ 0218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів";
6) КПКВК МБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК МБ 0218340 "Інші
заходи, пов'язані з економічною діяльністю", затверджений розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 31 травня 2019 року № 112-р;
2) паспорти бюджетних програм на 2020 рік, затверджені розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 20 січня 2020 року № 8-р за:
КПКВК МБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
населенню";
КПКВК МБ 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю";

2

КПКВК МБ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
КПКВК МБ 0217610 "Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва";
КПКВК МБ 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації".

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Олена ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

Комунальне некомерційне підприємство "Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги" Знам'янської районної ради

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0212111
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

2111
(код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0725

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги__________

04055050
(код ЄДРПОУ)

38844190
(код ЄДРПОУ)

3522200000

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

2
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 551 045 гривень, у тому числі загального фонду –
1 308 045 гривень та спеціального фонду – 243 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Основи законодавства
України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" (зі змінами), від 29 грудня 2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років
лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони
здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 2016 року № 801
"Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його
підрозділи", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року
№ 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№ 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), наказ
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 81/33052, рішення районної
ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 693 "Про
районний бюджет на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1.
Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3
7. Мета бюджетної програми: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб
населення у первинній медичній допомозі.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1.

9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень
№
з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за
місцем проживання (перебування)
Усього

1.

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

1 308 045

243 000

1 551 045

1 308 045

243 000

1 551 045

Усього
5

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

1

2
Районна програма "Фінансова підтримка та розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на 2020 рік, затверджена рішення
районної ради від 17 грудня 2019 року № 684
Усього

1.

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

1 308 045

243 000

1 551 045

1 308 045

243 000

1 551 045

Разом
5

4

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1.

2.

3.

Назва показника
2
затрат
кількість штатних посад
у т.ч.. лікарів
продукту
кількість прикріпленого населення
кількість лікарських відвідувань
Кількість хворих, які знаходяться на
амбулаторному лікуванню і отримали
медикаменти безкоштовно, або пільгові
Видатки на безкоштовні та пільгові
видачі медикаментів

ефективності
Кількість прикріпленого населення на
одного лікаря, який надає первинну
допомогу
Середня кількість відвідувань на одного
лікаря

Одиниця
виміру
3

Джерело
інформації
4

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
5
6

Усього
7

од.
од.

Штатний розпис
Штатний розпис

165
41,75

165
41,75

осіб
осіб
осіб

Звіт форма № 20
Звіт форма № 20
Статистичний
звіт

49786
133293
120

49786
133293
120

47,8

47,8

1192

1192

3193

3193

тис. грн. Звіт про
виконання плану
безкоштовних та
пільгових
медикаментів
од.
од.

Звіт форма № 20
Звіт форма № 20

5

1
4.

2

3

якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями
Динаміка виявлених візуальних форм
онкозахворювань в занедбаних стадіях
Динаміка виявлених випадків
туберкульозу в занедбаних стадіях
Зниження рівня заборгованості минулих
років

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

4

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

______________
(підпис)

5

6

100

100

14,5

14,5

18,8

18,8

100

100

___О.А. Грінчак______
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

7

__Г.М. Бискуб________
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0200000

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Знам'янського району______________________________________

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0213104

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3104

(найменування відповідального виконавця)

1020

Забезпечення соціальними послугами
за місцем проживання громадян,_ які не
здатні до самообслуговування у зв'язку
з похилим віком, хворобою, інвалідністю

04055050
(код ЄДРПОУ)

22226222
(код ЄДРПОУ)

3522200000

(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми)
(код бюджету)
класифікації видатків
класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
та кредитування
та кредитування
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
бюджету)

2

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 295 240 гривень, у тому числі загального фонду –
9 295 240 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", накази Міністерства фінансів України
від 02 серпня 2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів", від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження примірного переліку
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів", від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про внесення змін до
деяких наказів Міністерства фінансів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за
№ 81/33052, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27 вересня
2010 року № 1097/290 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Правила складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі
змінами), рішення районної ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради
від 17 грудня 2019 року № 693 "Про районний бюджет на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1.

Ціль державної політики
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3

7. Мета бюджетної програми надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного
догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1.

Завдання
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень
№
з/п
1
1.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
Усього

Загальний
Спеціальний фонд
фонд
3
4

Усього
5

9 295 240

9 295 240

9 295 240

9 295 240

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

1

2
Усього

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Разом
5

4

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1.

2.

Назва показника
2

Одиниця
Джерело інформації
виміру
3
4

затрат
Кількість установ

од

Кількість відділень

од

кількість стаціонарних відділень
постійного та тимчасового
проживання
Кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців
та робітників, які надають соціальні
послуги
продукту
Чисельність осіб, які потребують
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
у т.ч. з 5 гр. рухової активності

од

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
5
6

Усього
7

од
од

Положення про
територіальний
центр
Положення про
територіальний
центр
Положення про
територіальний
центр
Штатний розпис
Штатний розпис

осіб

Звіт 12-соц

1429

1429

осіб

Звіт 12-соц

33

33

1

1

4

4

2

2

99
88

99
88

5

1

3.

2
Чисельність осіб, забезпечених
соціальним обслуговуванням
(наданням соціальних послуг)
Кількість ліжок у стаціонарних
відділеннях постійного та
тимчасового проживання
ефективності
Чисельність обслуговуваних на 1 шт.
одиницю соціального робітника
Середні витрати на соціальне
обслуговування 1 особи
територіальним центром за винятком
стаціонарних відділень, на рік
Середні витрати на соціальне
обслуговування 1 особи
територіальним центром у
стаціонарному відділенні, на рік

3
осіб

4
Звіт 12-соц

1429

7
1429

од

Звіт 12-соц

60

60

осіб

Розрахункова
величина
Розрахункова
величина

16

16

3515

3515

Розрахункова
величина

59486

59486

грн

грн.

5

6

6

1
4.

2
якості
Відсоток осіб, охоплених соціальним
обслуговуванням, до загальної
чисельності осіб, які потребують
соціальних послуг,%

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
%

4
Звіт про організацію
соц.обслуговування

______________
(підпис)

5
100

6

7
100

___О.А. Грінчак__________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

__Г.М. Бискуб____________
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. __0200000_______ ___ Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області_ _04055050
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. __0210000__

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Знам'янський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 04055050

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. __0213121_

1040

3121

(код ЄДРПОУ)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді___

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

__3522200000

(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми)
(код бюджету)
класифікації видатків
класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
та кредитування
та кредитування
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 254 450 гривень, у тому числі загального фонду –
1 254 450 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони
України "Про бюджет України на 2020 рік", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Правила складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№ 1104/25881 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про внесення змін до
деяких наказів Міністерства фінансів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за
№ 81/33052, рішення районної ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради
від 17 грудня 2019 року № 693"Про районний бюджет на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1.

Ціль державної політики
Проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Мета бюджетної програми: Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання
потрапляння в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають в
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді,
які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за
результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах; організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає
в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлення батьківського піклування, іншому закладі для дітей; забезпечення взаємодії із
структурними підрозділами райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та
молоддю; стабілізація та зниження рівня захворюваності на наркоманію шляхом реалізації державної політики у сфері
протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення
здоров'я населення, а також проведення профілактичних заходів з метою зменшення негативних соціальних, економічних та
інших наслідків, пов'язаних із вживанням наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням.
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8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві
1.
обставини сімей, дітей та молоді
Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
2.
допомоги
Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і
3.
потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у
таких послугах
Організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей,
4.
позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей
Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
5.
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної
громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень
№
з/п
1
1.
2.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання
соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних
життєвих обставинах.
Усього

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Усього
5

1 228 950

1 228 950

25 500

25 500

1 254 450

1 254 450

4
9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1
1.

Найменування місцевої/ регіональної програми
2
Районна Комплексна програма "Молодь Знам'янщини" на 20162022 роки, затверджена рішенням районної ради від 25 грудня
2015 року № 43
Усього

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
3
4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі завдань
№
Одиниця
Джерело
Назва показника
з/п
виміру
інформації
1
2
3
4
Завдання 1
Надання соціальних послуг дітям, молоді
та сім'ям, які опинились у складних
життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги
1.1 затрат
1.1.1 кількість штатних працівників центру
осіб
Штатний розпис
1.2 продукту
1.2.1 кількість прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, сімей, які
опинились у складних життєвих
сімей
х
обставинах, охоплених соціальним
супроводом

Разом
5

25 500

25 500

25 500

25 500

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Усього
7

12

12

90

90

5

1
2
1.3 ефективності
1.3.1 середні витрати на забезпечення
діяльності одного працівника центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
1.3.2 середні витрати на здійснення соціального
супроводу
1.4 якості
1.4.1 кількість підготовлених кандидатів в
опікуни, піклувальники, прийомні батьки
та батьки вихователі, які пройшли
підготовку та стали прийомними батьками
або батьками-вихователями
1.4.2 кількість підготовлених прийомних
батьків, батьків-вихователів, які пройшли
навчання з метою підвищення їхнього
виховного потенціалу
1.4.3 динаміка кількості осіб, яким надано
соціальні послуги, порівняно з минулим
роком
2
Завдання 2
Здійснення заходів із забезпечення
соціальної підтримки та надання
соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.
які опинились у складних життєвих
обставинах

3

4

5

6

7

грн.

розрахунки

102413

102413

грн.

розрахунки

13655

13655

х
осіб

х

1

1

осіб

х

14

14

%

х

0

0

6

1
2
2.1 затрат
2.1.2 кількість спеціалістів, залучених до
заходів
1.2.1 продукту
2.2.2 кількість заходів центру
2.2.3 кількість звернень до центру
2.2.4 кількість учасників заходів, проведених
центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
2.2.5 кількість дітей, молоді та сімей, яким
надані соціальні послуги
2.3 ефективності
2.3.1 середні витрати на один захід, проведений
центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
2.3.2 середні витрати на одного учасника
заходів, проведених центрами соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
2.3.3 динаміка** кількості учасників,
охоплених заходами центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно
з минулим роком
2.3.4 питома вага дітей, сімей та молоді від
загальної кількості звернень, які внаслідок
отриманих соціальних послуг розв'язали

3

4

5

6

7

осіб

х

36

36

од.
од.

х
х

275
7

275
7

осіб

х

3550

3550

осіб

звіт

3550

3550

грн.

розрахунки

93

93

грн.

розрахунки

7

7

%

х

1,93

1,93

%

х

100

100

7

1

2
свої соціальні проблеми та поліпшили
своє становище
2.3.5 динаміка кількості сімей та осіб, які
перебувають у складних життєвих
обставинах, знятих з соціального
супроводу з позитивним результатом,
порівняно з минулим роком

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3

4

5

%

х

3,23

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

6

___О.А. Грінчак_______
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб________
(ініціали та прізвище)

7

3,23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

1. 0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

2. 0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217610

0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва _

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7610

04055050
(код ЄДРПОУ)

04055050
(код ЄДРПОУ)

522200000

(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми)
(код бюджету)
класифікації видатків
класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
та кредитування
та кредитування
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53 000 гривень у тому числі загального фонду –
53 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Про державну підтримку малого підприємництва", "Про
національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня
2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 81/33052, рішення районної
ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 693 "Про
районний бюджет на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
1.
2.

Ціль державної політики
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для
малого та середнього підприємництва
Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центри надання
адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми: Сприяння розвитку підприємництва в районі, створення сприятливих умов для
ведення і зростання малого та середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення
добробуту населення, якісне надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1
1.

Завдання
2
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого
та середнього підприємництва
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1
2.

2
Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центри надання
адміністративних послуг

9. Напрямки використання бюджетних коштів:
гривень
№
з/п
1
1.
2.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Матеріально-технічне забезпечення Центру надання
адміністративних послуг
Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам
підприємницької діяльності (малим, середнім підприємствам
та фізичним особам-підприємцям)
Усього

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Усього
5

3 000

3 000

50 000

50 000

53 000

53 000

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№
з/п
1
1.

Найменування місцевої/ регіональної програми
2
Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Знам'янському районі на 2019-2021 роки, затверджена рішенням
районної ради від 14 грудня 2018 року № 563
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3

4

5

53 000

53 000

53 000

53 000
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11. Результативні показники бюджетної програми:
№
Назва показника
з/п
1
2
1.
затрат
1.1 Матеріально-технічне забезпечення
Центру надання адміністративних
послуг
1.2 Обсяг видатків для надання фінансової
підтримки суб'єктам підприємницької
діяльності (малим, середнім
підприємствам та фізичним особампідприємцям)
2. продукту
2.1 Кількість заходів проведених на якісне
забезпечення Центру надання
адміністративних послуг
2.2 Кількість суб'єктів підприємництва,
яким планується надати фінансову
підтримку
3.
ефективності
3.1 Середній обсяг одного заходу
проведених на якісне забезпечення
Центру надання адміністративних
послуг

Одиниця
Джерело інформації
виміру
3
4
тис. грн

тис. грн

од
од

тис.
грн.

Загальний
фонд
5

Спеціальний
Усього
фонд
6
7

Кошторис витрат
3,0

3,0

50,0

50,0

1

1

3,0

3,0

Кошторис витрат

Кошторис витрат
По мірі надходження
заяв
розрахунок

5

1
2
3.2 Середній обсяг фінансової підтримки
одному суб'єкту підприємництва
4.
якості
4.1 Динаміка обсяг витрат на виконання
одного заходу, порівняно з попереднім
роком
4.2 Динаміка кількості суб’єктів
підприємництва, яким надано фінансову
підтримку, порівняно з попереднім
роком

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
4
тис. грн По мірі надходження
заяв

%

______________

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

6

100

%

(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

5

___О.А. Грінчак___________
(ініціали та прізвище)

_ _Г.М. Бискуб____________
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

1. 0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

2. 0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0218340

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0540

(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів __

(код Програмної
(код Типової програмної
класифікації видатків класифікації видатків
та кредитування
та кредитування
місцевого бюджету)
місцевого бюджету)

04055050

04055050
(код ЄДРПОУ)

____3522200000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7023 гривень, у тому числі загального фонду –
0 гривень та спеціального фонду – 7023 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: укази Президента України від 06 серпня 1998 року № 855 "Про
день довкілля", від 03 березня 2008 року № 186 "Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою",
Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209
"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 року за № 81/33052, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2008 року
№ 184-р "Про проведення в області Весняної толоки з озеленення та благоустрою", Програма економічного і
соціального розвиту Знам'янського району на 2020 рік, затверджена рішенням районної ради від 17 грудня 2019 року
№ 691, рішення районної ради від 28 лютого 2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради від 17
грудня 2019 року № 693 "Про районний бюджет на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1.
Озеленення населених пунктів

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми пропаганда охорони навколишнього природного середовища, раціональне
використання навколишнього природного середовища та природних ресурсів, приведення у належній санітарній стан
населених пунктів, зелених зон, місць відпочинку, виховання у населення бережливого становлення до рідного краю.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1.
Озеленення населених пунктів

Завдання
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9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень
№
Напрями використання бюджетних коштів
з/п
1
2
1 Озеленення населених пунктів
Усього

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4
11 400
11 400

Усього
5
11 400
11 400

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№
з/п
1

Напрями місцевих/ регіональних
програми
2
Програма економічного і соціального розвиту Знам'янського району на
2020 рік, затверджена рішенням районної ради від 17 грудня 2019 року
№ 691
Усього

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
3
4
11 400

11 400

Усього
5
11 400

11 400

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1
1.1

Назва показника
2
затрат
Загальна кількість заходів з
озеленення населених пунктів

Одиниця
виміру
3
од.

Джерело інформації
4
реєстр

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
5
6

Усього
7

4

1

2

2
2.1
3
3.1
4
4.1

продукту
Кількість саджанців
ефективності
Середня вартість одного саджанця
якості
Виконання заходів з озеленення
населених пунктів

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3

4

од.

Зведений реєстр

грн..

Первинні документи

5

6

%

______________
(підпис)

__О.А. Грінчак_________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

__Г.М. Бискуб__________
(ініціали та прізвище
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 10 березня 2020 року № 57-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0218420
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0830

(найменування відповідального виконавця)

04055050
(код ЄДРПОУ)

04055050
(код ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації _______ _______3522200000

(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми)
(код бюджету)
класифікації видатків
класифікації видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
та кредитування
та кредитування
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 199 000 гривень, у тому числі загального фонду –
199 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та
звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), наказ Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 81/33052, рішення районної ради від 28 лютого
2020 року № 723 "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року № 693 "Про районний бюджет
на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
1.
Висвітлення діяльності органів державної влади
7. Мета бюджетної програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1.
Висвітлення діяльності органів державної влади

Завдання
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9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень
№
Напрями використання бюджетних коштів
з/п
1
2
1. Висвітлення діяльності органів державної влади
Усього

Загальний
фонд
3
199 000
199 000

Спеціальний
фонд
4

Усього
5
199 000
199 000

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№
з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Програма економічного і соціального розвиту Знам'янського району на
2020 рік, затверджена рішенням районної ради від 17 грудня 2019 року
№ 691
Усього

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
3
4

Усього
5

199 000

199 000

199 000

199 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1
1.1

затрат
Загальна кількість інформації

2

продукту

Назва показника
2

Одиниця
виміру
3
см2

Джерело інформації
4
Специфікація до
договору

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
5
6
14285

Усього
7
14285

4

1
2.1

2
Вартість інформації за 1 см2

3
3.1
4
4.1

ефективності
Середня вартість однієї інформації тис. грн.
якості
Динаміка виконання заходу з
висвітлення інформації порівняно з
%
попереднім роком

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
грн.

4
Специфікація до
договору

5
7

розрахунок

0,07

0,07

100

100

______________
(підпис)
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___О.А. Грінчак_________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

10 березня 2020 року
М.П.

__Г.М. Бискуб__________
(ініціали та прізвище
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