
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

_ Служби у справах дітей облдержадміністрації   _____ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

___________________________ № __________________ 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік 

1

. 

___ 091________ 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____ Служба у справах дітей облдержадміністрації   ________ 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 

__26264452____ 

(код за ЄДРПОУ) 

2

. 

_____0913112__________ 

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____ Служба у справах дітей облдержадміністрації   ________ 
(найменування головного розпорядника  

коштів місцевого бюджету) 

 

               ___26264452____ 

             (код за ЄДРПОУ) 

3

. 

___0913112________ 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

____3112______ 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевого 

бюджету) 

____1040______ 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

Заходи державної політики 

з питань дітей та їх 

соціального захисту 

(найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

__09100000000__ 

(код бюджету) 



 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ___40000,00_ гривень, у тому числі загального фонду __40000,00______ гривень та 

спеціального фонду ___0,0_____ гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Конституція України; Бюджетний кодекс України Сімейний та Цивільний кодекси України; Указ Президента України від 11.07 .2005 

No1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту дітей"; 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування» 

від 13.01.2005 № 2342-ІV; 

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; 

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і                                                                                                            

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; 

    Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 1296-33/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік». 

 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1 Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень 

7. Мета бюджетної програми 

__ Забезпечення здійснення регіональних заходів державної політики з питань дітей ________________________________________ 

8. Завдання бюджетної програми 

№ 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                                                                                 

9. Напрями використання бюджетних коштів  

гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

 1 Здійснення регіональних заходів державної політики з 

питань дітей 

40000  40000 

Усього 40000    40000 

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 

Усього       

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 затрат           

  кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей од календарний план заходів 5  5 

 кількість учасників регіональних заходів державної політики з 

питань дітей 
осіб творчий звіт 6000  6000 

 кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу 
осіб статистичний звіт 1-ДБСТ 214  214 

2 ефективності        

  середні витрати на проведення одного регіонального заходу 

державної політики з питань дітей 
грн календарний план заходів 8000  8000 

 середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах 

державної політики з питань дітей одного учасника 
грн календарний план заходів 6,67  6,67 

3 якості      

  динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної 

політики з питань дітей, порівняно з минулим роком 
% творчий звіт  100  100 

 динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні 

порівняно з минулим роком 
% ЄІАС «ДІТИ» 93  93 

 питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що 

перебувають на обліку служби у справах дітей 
% творчий звіт 100  100 

Керівник установи - головного 

розпорядника бюджетних коштів / 

заступник керівника установи 

__________________ 
(підпис) 

  _____І. І. Ковалик______________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Назва місцевого фінансового органу 

Керівник місцевого фінансового органу / 

заступник керівника місцевого фінансового 

органу 

__________________ 
(підпис) 

  ______І. Б.Мацькевич____________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Дата погодження 

М.П. 



 


