
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу освіти виконавчого комітету Роменської 
міської ради 
05.02.2020р. №Д>ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради____________________________ 02147919
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету роменської міської рали____________________________ 02147919
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення._________ 18206100000
(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  36200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  36200,00 гривень та 
спеціального фонду -  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Постанова №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку."
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів.
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р.№336.
Рішення сесії міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

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



£

2

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленого батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленого батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)
№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів загальний
фонд спеціальний фонд Усього

___1

1

2 3 4 6

Забезпечети надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленого батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років. 36200 0,0 36200

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

( грн.)
№
з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний

фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
1



11. Результативні показники бюджетної програми :

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечити надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям, позбавленого 
батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

1 затрат
обсяг видатків на допомогу Грн.. которис 36200 36200

2 продукту
середньорічна кількість одержувачів 
допомоги

чол. статистична
звітність

20 20

3 ефективності
середній розмір допомоги грн. розрахунок 1810 1810

4 якості
% дітей які отримали допомогу % розрахунок 100 100

Начальник відділу освіти ІУ//ЛУ Ірина ІВНИЦЬКА
(підпис) У  0 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Роменського міськвиконкому

£ £ / /  ЩЩІ Наталія РЕМІНЕЦЬ
1 \ о  \  . . . .
У В.о. начальника фінансового управління (підпис) (ініціали та прізвище)

31 .<>1.2020.р. М


