
ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження М ІСЬКОГО  голови 
від " ^  2022 року №
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 Виконавчий комітет міської ради 03084813
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет міської ради 03084813
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

02536000000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 724 707 гривень, у тому числі загального фонду - 724 707 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456Л/І, зі змінами;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 2 грудня 2021 року № 1928-ІХ;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
4. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р. №2402-ІІІ;
5. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
7. Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», 
зі змінами;
8. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
9. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, яка 
затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 року, №676.

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

N9 з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально- правового захисту дітей



8. Завдання бюджетної програми

N° з/п Завдання
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

2 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які 

неспроможні або не бажають виконувати виховні функції
564 707 564 707

2 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної 
громади"

160 000 160 000

Усього 724 707 724 707

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки
724 707 724 707

Усього 724 707 724 707

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

1 затрат
Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей грн. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 

N2706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік", 
розрахунок

564 707,00 564 707,00

2 продукту
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей ОД. Рішення виконавчого комітету міської 

ради
6 6

Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей осіб Єдина державна інформаційно- 
аналітична програма "Діти"

881 881

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у 
прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу

осіб Рішення виконавчого комітету міської 
ради, план роботи Служби у справах 
дітей

4 4

3 ефективності
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з 
питань дітей

грн. Розрахунковий показник 94 117,83 94 117,83

Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з 
питань дітей одного учасника

грн. Розрахунковий показник 640,98 640,98

4 якості
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, 
порівняно з минулим роком

відс. Розрахунковий показник 100,0 100,0

Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку 
служби у справах дітей

відс. Розрахунковий показник 100,0 100,0



1 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
1 затрат

вартість проектів грн. Рішення виконавчого комітету міської 
ради на відповідний рік

160000,0 160000,0

2 продукту
кількість проектів, що планується реалізувати од. Рішення виконавчого комітету міської 

ради на відповідний рік
1 1

3 ефективності
середня вартість реалізації 1-го проекту грн. Розрахунковий показник 160000,0 160000,0

4 якості

рівень виконання проекту % Розрахунковий показник 100,0 100,0

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)


