
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  РОЗВИТКУ АДМ ІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 
СОЦІАЛЬНОЇ, М ОЛОДІЖ НОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

Н А К А З

2020 року № ^ О

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 
(зі змінами) та рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №  57 "Про 
внесення змін обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 
0813241 на 2020 рік, затвердженого наказом департаменту розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 
Рівненської обласної державної адміністрації від 14.09.2020 №  8, виклавши 
його у новій редакції.

Паспорт бюджетної програми із змінами, погоджений департаментом 
фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Юлія Ш ИГОРЕВА



X Завдання бюджетної щнирами

>  «11 {■її..і;..... я

1
Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної нсзалежності та адаптації в 
суспільстві осіб, які перебувають у Складних життєвих обставинах. осіб і  інвалідністю різних категорій іа інших найбільш незахищених верств 
населення комунальним закладом "  Рівненський  обласний цсн ір  і маламин соціальних послу і "  Рівненської обласної ради
(ліілаїїнн 2

2
Надання соиіатьного захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілпанн та інтеграції <кіб з інвалідністю 
в суспільство, удосконалення системи наллння їм реабілітаційних послуг комунальномим закладом "Р івн ен ський  обласний центр 
комплексної реабіл ітац ії" Рівненсько ї обласної ради
{видання 3
Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сімі. торгівлі людьми або реальної 
загрози їх вчинення іа інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комунальним закладом "Р івн ен ськи й  центр 
соніально-лснхолої ічної допомоги" Рівненсько ї обласної ради

4
Здійснення заходів з забезпечення органі таїш, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комунальним закладом 
"Р івн ен ський  обласний соціальний центр наданим послу і і оздоровлення д ітей " Рівненсько? обласної ради

Завдання 5

Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики шодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комунальним закладом 
"Ветеранський  простір" Р івненсько ї обласної ради

0 Напрями використання бюджетних коїитш
1

.V«! з/п Напрями використання бюджетних кошт ів загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 4 3
■

1

Здійснення заходів соціально-побутового 
характеру, спрямованих на забезпечення 
соціальної і матеріальної незалежності та 
адаптації н суспільстві осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, осіб з 
інвалідністю різних категорій та інших 
найбільш незахищених верств населення 
комунальним закладом "Р івн ен ський  
обласний нентр з наданий соціальних 
послуг" Рівненської обласної

4764625,00 20 000,00 4 784 625,00

V гому числі



бюджет |>оіпитку (придбання обладнення 1 

предмет їм довгострокового користування,у і ч 
комп'ютерної техніки)

0 20 000,00 20000,00

.

2

Надання соціального захисту особам з 
інвалідністю та стнореиня необхідних умов дня 
комплексної реабілітації та інтеїрацн осіб з 
інвалідністю в суспільство, удосконалення 
системи надання їм рсабиінадійних нослуї 
комунальним закладом "Р івн ен ський  
обласний неіпр  комплексної реабілітації "  
Рівненської обласної ради.забезпечення 
д ія л ь н о с т і  закладу.

7 (»23 535,00 176 200,00 7 199 735,0

у тому ЧИСЛІ
бюджет розвит ку (придбання обладнення і 
предметів довгострокового користування,у і ч 
комп'ютерної техніки)

0 176200,00 176200,00

3

Надання соціальних послуг особам, які 
внаслідок стихійного лиха, збройних 
конфліктів, насильства ус ім ї, торгівлі людьми 
або реальної за і роти їх вчинення за інших 
обставин, наслідки яких вони не можуть 
подолати самостійно комунальним закладом 
"Р ів  »«енським м е т р  соціально- 
психологічної дономої и " Рівненської 
обласної ради.забезпечення д ія л ь н о с т і закладу, 
у тому числі придбання обладнення. меблів, 
гехніки.м'ягкого інвентарю. п о с у д у .

І 850 000,00 18 000,00 1 868 000,00

утому числі
бюджет розвитку (придбання обладнення і 
предметів довгострокового користування,у т ч. 
комп'ютерної техніки)

0 1801Н),00 18000,00

4

Здійснення заходів з забезпечення організації, 
координації, фінансування відпочинку та 
оздоровлення дітей комунальним закладом 
"Р івн ен ський  обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровленим ді гей" 
Рівненської обласної ради, забезпечення 
діяльності закладу

867 900,00 34 000,00 901 900,00

утом у числі
бюджет розвитку (придбання обладнення і 
предметі довгострокового користування. 0,00 20 000,00 20 000,00

5

Здійснення заходів з забезпечення реалізації 
державної політики щодо розв'язання 
соціальних проблем всіерлнш комунальним 
ілкллдом "Ветеранський  простір" 
Рівненської обласної ради, забезпечення 
діяльності закладу

350 ІКИММ» 0,00 350 000,00

утом у числі
бюджет розвитку 0,00 0,00
І К ' Ь О І ' О ,  у тому числі: 14 856 060,00 248 200,00 15 104 260,00

бюджет розвитку 0,00 248 200,00 248 200,00



10 Перелік місцевих/регіональних щюірлм ідо в и к о н у ю т ь с я  у складі бюджетноі нроірлми

Найменування місцевої/ реї іональношроірамн іа підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Регіональна цільова програма
Ооаш мії лроірама матеріальної підіримки найбільш непі* мінених версти населення на
201 Я -2022 р о к и  ....................................._ _  _______

13988160,00 214200,00 14202360,00

Обласна програма оздоровлення та піддоннику дітей і розпитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення і а відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

867900,00 340(81,00 901900,00

Разом 14 856 060,00 248 200,00 15 104 260,00

її Результативні показники бюджетної програми

.V«
з/н

Показник Джерело інформації
Одиниця

ВИ М ІРУ

Заіадьний
Фонд

Спеціальний
Фонд

Усього

1 2 Іа йди і ній 1 •1 5 6 7

1

Здійснення заходів соціально-побутовою 
характеру, спрямованих на забезпечення 
соціальної і матеріальної Незалежнеєи іа 
адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, осіб з 
інвалідністю різних категорій та інших найбільш 
незахиіценнх вереї н населення комунальним 
іакладом "Р івн ен ський  обласний нсн ір  з 
надання соціальних послуг'* Рінненської 
обласної ради

Показник затрат

к іл ь к іс т ь  установ Форма .N4-Ш (річна) Звіт про діяльність закладів 
для бездомних іромадян од 1 0 1

кількість плитних одиниць Штатний розпис закладу осіб 37,75 0 37,75
Показники продукту

кількість місць в закладі

Форма № І -ІіІ (річна) Звіт про діяльність закладів 
д ія  бездомних громадян. Форма -4-І -30 Звіт про 
діяльність установ для осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі. Положення про комунальний 
заклад "Рівненський обласний центр з надання 

■

ліжок 40 0 40

кількість (Утримувачів послуг з 
харчування та нічного 
перебування бездомних осіб

Журнал обліку'бездомних осіб, журнал обліку 
проживаючих осіб 10623 0 10623

кількість отримувачів послуг у 
відділенні надання соціальних 
послуг особам з інвалідністю, 
пенсіонерам, іншим найбільш 
незахніценим верствам населення

Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку 
проживаючих

осіб 1071 0 1071



кількість отримувачів послуг у 
КІЛ Л ІЛСН ІІІ обліку бездомних осіб 
та підтриманого проживання

Журнал обліку бездомних осіб, журнал обліку 
проживаючих осіб 351 0 351

ІІн к яп ін к и  ефективності

середні витрати в рік для надання 
соціальної послуги у  відділенні 
надання послуг з харчування та 
нічного перебування бездомних 
осіб

розрахунково гри. 448,00 0 448,00

середні ви тр ат в рік для надання 
соціальних послуг особам з 
інвалідністю, пенсіонерам, іншим 
найбільш незахищеним верствам

розрахунково грн. 4449,00 0 4449,00

середні витрати в рік для надання 
соціальних послуг послуг у 
відділенні обліку бездомних осіб 
та підтриманого проживання

розрахунково грн. 13574,00 0 13574,00

Показники якості
відсоток кількості соціальних 
послуг, які протягом року надані 
іаклидом, порівняно з минулим

Форма № 1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів 
для бездомних громадян", журнал обліку 
соціальних послуг, розрахунково

% 100 0 100

■ Іапляини 2
Надання соціального захисту особам з 
інвалідністю та створення необхідних умов для 
комплексної реабілітації та інтеграції осіб з 
інвалідністю в суспільство, удосконалення 
системи надання їм реабілітаційних послуг 
комунальним закладом "Р івненський  
обласний центр комплексної реабілітац ії" 
Рівненсько ї обласної ради

Показники затрат

кількість установ

Положення про комунальний заклад "Рівненський 
обласний центр комплексної реабілітації 
"(рішення Рівненської обласної ради від

І ’ V- ' •' :

од. 1 0 1

кількість штатних одиниць штатний розпис закладу осіб 42 0 42
П оки і і і и к і і  продукту

кількість місць в установах Положення про комунальний заклад "Рівненський 
обласний центр комплексної реабілітації" осіб 50 0 50

кількість осіб і  інвалідністю, які 
отримали послуги з реабілітації за 
рік

Журнал обліку осіб з інвалідністю, направлених 
на реабілітацію осіб 408 0 408

Показники ефекттіпмості



середні витрати в день на 
утримання однієї особи з 
інвалідністю

розрахунково грн. 385 0 385

ІІОКЯЗІІМКН якості

частка отримувачів 
реабілітаційних послуг відносно 
кількості осіб, які потребують цих 
послуг

Журнал обліку осіб з інвалідністю, які подали 
заявки на отримання реабілітаційних послуг % 100 0 100

3 Іянляння 3

Надання соціальних послуг особам, які внаслідок 
стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства 
у сімї, торгівлі людьми або реальної загрози їх 
вчинення та інших обставин, наслідки яких вони 
не можуть подолати самостійно комунальним  
заклядом "Р івн ен ський  центр соціально- 
психологічної допомоги" Р івненсько ї обласної 
ради

Показники затрат

кількість центрів соціально- 
психологічної допомоги

розпорядження голови облдержадміністрації від 
27.05.2005 №227 "Про створення центру 
соціально-психологічної реабілітації"

од 1 0 1

кількість штатних працівників 
закладу штатний розпис закладу од. 14 0 14

кількість місць у закладі Наказ Рівненського центру соціально- 
психологічної допомоги від 15.12.2005р. №  -ОД осіб 30 0 30

Показники продукту
кількість осіб, яким надано Журнал реєстрації наказів проживаючих у центрі осіб 300 0 | 300
Показники ефективності

середні витрати на одне місце в 
центрі розрахунково грн. 61667.00 0 61667,00

середньомісячна заробітна плата 
працівників розрахунково грн. 6162,00 0 6162,00

середні витрати на одного 
одержувача соціальних послуг у 

центрі
розрахунково грн. 6167,00 0 6167,00

І І О К « І Ш І К Н  якості

кількість психологічних, 
соціильно-псдагопчних та 

інформаційних послуг наданих 
протягом року

звіт про здійснення соціальної роботи од. 19000 0 19000

кількість осіб, яким протягом 
року надано послуги в закладі 
порівняно з минулим роком

розрахунково % 0 0 0



4 Завдання 4

Здійснення заходів з забезпечення організації, 
координації, фінансування відпочинку та 
оздоровлення дітей комунальним закладом  
"  Рівненський  облаеннГі соціальній« ненір  
наданий послуг з оздоровлення дітей" 
Р івненсько ї обласної ради

Пока п інки заїра і

к і л ь к і с т ь  центрів організації 
оздоровлення та формування 
здорового способу життя дітей та 
молоді

Статут КЗ "Рівненський обласний соціальний 
центр надання послуг з оздоровлення дітей" 
Рівненської обласної ради і,затверджений 
рішенням Рівненської обласної ради від 
29 11 2019 .V» 1530 од 1 0 1

кількість штатних працівників 
центрів штатний розпис закладу осіб 8 0 8

1 Іоказннк ефект нішо ст і

середні витрати на утримання 
одного центру розрахунково ірн 901900.00 0.00 901900.00

середньомісячна заробітна плата 
працівника цстру розрахунково ірн 7039.00 0.00 7039,00

5 Завдання 5

«на

Здійснення заходів з забезпечення реалізації 
державної політики щодо розв'язання соціальних 
проблем ветеранів комунальним закладом 
"Ветеранський  простір" Р івненсько ї обласної 
ради

Показники затрат

кількість закладів

Стазуі К З  "Ветеранський простір" Рівненської 
обласної радні, затверджений рішенням 

Рівненської обласної ради від 17 03 2020 №  ЮЗО од 1 0 1
Показник ефект ннпості

середні витрати на утримання 
одного закладу розрахунково ірн 3 50000,00 0,00 350000,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

департаменту розвитку адміністративних иослуї .соціальної, 
молодіжної політики та споргу 
Рівненської обласної державної адміністрації 
нід 14 вересня 2020 року №  8

(У  редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, 
соціальної, молодіжної полпики та спорту

Рівненської обласної державної адміністрації 
X?грудня 2020 року )від,

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету ип 2020 рік

Департамент роїнні ку .пімнік трагиннипослуг, соціальної, молодіжної іючп икн та спорту облдержадміністрації 43724944
(КПКВК) (найменування головного розпорядника) (код С Д Р П О У )

2 0810000 Дснарчамеїп роївні ку алміністраї нннн.ч ш ч лу ї. соціальної. молодіжної політики та спорту облдержадміністрації
(К П К В К ) ( найменування відповідального виконавця)

43724944
(код С Д РП О У )

1 0Н|3241 3241 1090 Зябкмнечення дія.і шості ж  і них ілкладін у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 17100000000
(М ІКНКМ Ь) (КІІІКМ КМ Іі) (КФКВКІ») (найменування бюджетної ироірами) (код бюджету)

4
•" • • ні. і ».і і ми•   і. ■ і «. і нн - аі иі и\ пані. 15 101 260,00 і рішень \ шму чисті тіпального фонду ■ 14 856060,00 іривснь та спеціального фонду - 248 200,00 гривень

5 Пик лапи д і я  виконання бюджетної програми

Іініджеі ний кодекі України. Закон України від 21 03 1991 №  875 X11 "Про основи соціальної захищеност і осіб з інвалідністю в Україні", рішення Рівненської обласної ради від 
01 12 2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахиіцеиих верств населення на 2018-2022 роки". Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 14 05 2018 №  688" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання д ія місцевих бюждетів у галузі "Соціальний 
захист та соціальне забезпечення", рішення Рівненської обласної рали від 20.12.2019 №  1592 "Прообласний бюджет Рівненської області на 2020 рік", рішення Рівненської
обласної ради від 24 12 2020 №  57 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік"

№з/п
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програм и 

Ц і л і ь  державної політики
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7 М еіа бюджетної програми забезпечення д ія л ь н о с т і комунальних закладів "Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, 
"Рівненського обласного центру комплексної реабілітації" Рівненської облисію) ради. "Рівненського центру соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, 
"Рівненський обллений соціальний центр надання иослуї і оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради. "Ветеранський простір* Рівненської обласної ради


