
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерствафінансів Украіни26 серпня 2014 рокуМвззб

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської радивід 31 січня 2017р. М925р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітетуВолодимириволинської міської ради

)
"31" січня 2О17р_М93

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 201 7рік

1. 0300000 Виконавчийкомітет Володимир-Волинськоїміської ради(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради(КПКВК МБ)
(найменування ЕЇДПОБіДЭІіЬНОіО виконавця)

З. 0313130 1040
.

' гііоння соціальної; кботи з вразливими натсг їями населення
і її

Їхі КВК іі/іБ) (КФКВЮ 1

ін ыіування біоджетііоі п , эішми)
1. Кі ы і бюджетних гііт: і.; ч нь/оюджетнихасі' іі )і Е.і і» - 222,105 ТИСЦрІ'ы іті у тому числі заікіііьіюіофонду - 222,105 т інс. ГГЬЕОНЬ та СПЄЦЇЗПЬНГІОфонду - 0 тистривсііь5. аги для никоьш н: "ДЖЄТНОЇПРОГРЗВАГІ

Конституція України. 3(' Ьіі* 28.06.1996 М9254/ЕЧ3
Бюджетний кодекс Украіни
Закон України "Про Держьіььііи бюджет Украіни І 017 рік"Зато України "Про міоііове самоврядування в Укрвіні"
На Міністерства праці та Сі ціальноі політики Украіни гід О5.04.2ОО6р. іхі9104 "Про умови оплати ГірНЦі працівниківцентрів соціалі них служб для сімї, дітей *ієі молоді" із внесеними змінами
іїаіщз Міністерства фінгідґііі ыкраіни від 26.08.2014 нее Про деякі питання запровадження ПРОГРЗМРО'ЦЇМЬОВОГО методу складання та виконання місцевих бюджетів."Рішення Володимир-Воднінсыіої міської ради від 23 12 2016 року 1191313 "Про міський бюджет на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів деіщкаьноі'політики з питань сімі та заходів, спрямованих на забезпеченнярівних прав та можливостей >і<інок та чоловіків

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетноїпрограми:м2 з/п КПКВК КФКВК
Назва підпрограми

|
0313131 1040 Центри соціальних служб для сімї; дітей та молоді0313132 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї дітей та молоді
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затрат
1 [0313132 |кількість спеціалістів, залучених до заходів |осіб [штатний розпис 2,О00

ПРОДУКП/
1 0313132 кількість заходів центрів од план заходів 17,0002 0313132 кількість звернень до центру од Журнал реєстрації 445,0О03 0313132 кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді осіб Журнал реєстрації 5390004 0313132 кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб осіб Журнал реєстрації 1108000ефективності
1 0313132 середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді грн розрахунок 833820
2 середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`і`, дітей та молоді грн розрахунок 263000313132

якості
„

„ . . . . . . , „ .
т, динаміка КІЛЬКОСТІучасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім І, дітеи та молоді, % Журнал реєстрації, 10010000313132 порівняно з минулим роком

2 питома вага дітеи, сімеита молоді Від загальноі кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг % Мчрнаґ' реєстрації 1000000313152 розв язали своя соціальні проблеми та поліпшили своє становище

3 динаміка КіПіїКССТі осіо регіону, лкі переоуваіоть у складних життєвих оостзвинах, внаслідок проведених „А Журнал реєстрації. то ОООзаходів та наданих цгмтрами соціальних слухи: для ЫМ І, дітеи та молоді ііосгіуг порівняно з іііинуліщі роком
031 31 її?

11. Джерела фінансування інвестиційнихпроектів у розрізі підпротрам (2) (тисшрн)

Касові видатки станом на _ . . . Прогноз видатківдо кінця реалізації
„ 1 січня звітного періоду ппан ВидимаЗвпнот перюду інвестиційного проекту (З) ПОЯСНЄННЯ' щоКод Наименуванняджерел надходжень КПКВК

„ _ _

„ , характеризуютьджерелазагальним спеціальни „ загальним спгціальни загальним спсціаііьни . д, . Разом с Разгім „ Разом фінансуваннястіід и фонд фонд ; и фонд фонд и фощ'1 2 3 4 5 6 7
І

8 З 10 1 1 12 13
усього:

`

`“ '

1 Код функціоньлі но: «пас ісів та кредитування бюджету гказусться лише у випадку, кспи бюджетна проіііа
* нкв поділяється на ПЩНПОГрЗіИИ.

2 Пункт 11 запс снгх у місцевому бю і ііДатків/надання кредити на реалізацію інвестиційних ііроектів (програмі
3 Прогноз видатк і

Міський ПД ЭРЦНЮК

04051282
1 Паспорт бкі,п>і<етно"`п`р'бї"

(підпис)

210220171007 56

и 000000004 от ОЗ.01.201710:47'2З
2 Паспорт бюджетної програми 000000003 от 03.01 2017 10.46 03

(ініціали тЙіпзі іпце)

ТВ. Шисцріін
(ініціали та пріасіаіііе)


