
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Н А К А З

29Л0.2019 м. Запоріжжя № 01-09/*^/

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2019 рік по КПКВК 
0913111

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів міністерства фінансів 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року 
за № 81/3302 та рішенням сесії Запорізької обласної ради від 24Л0.2019 № 10 
«Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20Л2.2018 
№ 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2019 рік по КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей».

2. Керівникам підвідомчих комунальних закладів соціального захисту 
дітей забезпечити підготовку річного звіту про виконання паспорту 
бюджетної програми місцевого бюджету за підсумками року не пізніше 25 
січня після звітного періоду.

3. Сектору фінансово-економічної роботи служби довести цей наказ 
директорам підвідомчих закладів соціального захисту дітей.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Служби у справах дітей 
облдержадміністрації від 01.07.2019 № 01-09/34 «Про затвердження 
паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 
0913111».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Служби Антоніна МАТВЄЄВА



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

Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ММШ N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0900000
(КПКВКМБ)

0910000
(КПКВКМБ)

3 .
0913111

___________ Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

___________ Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складаних 
1040 життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та
_____________прийомних сімей_____________________________________________________________

(КПКВКМБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)



Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 36 155 594,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 183559,00 гривень та спеціального 
фонду - 972 035,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік», Закон України ’’Про охорону дитинства", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми", Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", Постанова Кабінету Міністрів України 
"Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 8 жовтня 2008 р. № 
905, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю" від 26 квітня 2002 року № 565,,наказ МФУ від 26.08.2014 № 
836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ( зі змінами), наказ МФУ від 28.12.2018 № 
1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 14.01.2011 № 11 ,Рішення Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 10 Про внесення 
змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами та доповненнями)

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

N з/п Ціль державної політики

і Забезпечення реалізації дій щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування , спрямовування дій на задоволення 
індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров'я, особливостей розвитку

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

і Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, 
правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

2
Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації 
осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1

Забезпечення надання центрами 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей соціальних послуг та соціального- 
правового захисту, інших видів 
допомоги дітям віком від 3 до 18 років, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах

33 758 402,00 949 035,00 34 707 437,00

2

Забезпечення надання соціальним 
гуртожитком послуг з тимчасового 
проживання особам, що в них 
проживають , створення умов для 
соціальної адаптації та підготовка їх до 
самостійного життя

1 425 157,00 23 000,00 1 448 157,00

Усього 35 183 559,00 972 035,00 36 155 594,00

1 0  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
' _______________________________________ ,______________________,______________________(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Програма сприяння виконанню 
депутатських повноважень депутатами 
Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки 
(зі змінами та доповненнями)

94 440,00 0,00 94 440,00

Усього 94 440,00 0,00 94 440,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і Затрат

Кількість закладів, у  т.ч.: ОД. мережа 6 0 6

центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей од. мережа 5 0 5

соціальних гуртожитків для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

од. мережа 1 0 1

Кількість штатних працівників, в т.ч. осіб штатний розпис 275,25 0 275,25

у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей осіб штатний розпис 261,25 0 261,25

у соціальних гуртожитках для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

осіб штатний розпис 14 0 14

Кількість місць, в т. ч. од. план 245

у  центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей од. план 215 0 215

у соціальних гуртожитках для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

од. план ЗО 0 ЗО

2 Продукту
Кількість осіб, які перебували протягом  
року:
у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей при тривалому 
(стаціонарному) перебуванні з них: осіб статисти ч н ий  обл ік

755 0 755



хлопців осіб статистичний облік 408 0 408
дівчат осіб статистичний облік 347 0 347
у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
з них: осіб статистичний облік

0

хлопців осіб статистичний облік 22 0 22
дівчат осіб стат облік 13 0 13
Кількість осіб у  центрах соціально- 
психологічної реабілітації дітей, яких 
протягом року:

0

влаштовано до сімейних форм виховання осіб статистична звітність 95 0 95

повернуто до біологічних сімей, які 
пройшли курс соціально-психологічної 
реабілітації

осіб статистична звітність 301 0 ЗОЇ

3 Ефективності
Середньорічні витрати на 1 місце
у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей гри. кошторис 157 015,82 4414,12 161 429,94
у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування гри. кошторис 47 505,23 766,67 48 271,90

Середньомісячна зарплата працівника 0

у центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей гри. кошторис 5 889,04 0 5 889,04

у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування гри. кошторис 5 321,37 0 5 321,37



4 Якості
Динаміка кількості дітей, які перебували в 
центрах соціально-психологічної реабілітації 
дітей за рік при тривалому (стаціонарному) 
перебуванні

% план 100 0 100

Динаміка кількості дітей -сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування 
влаштованих до сімейних форм 
виховання у порівнянні з кількістю 
влаштованих до інституційних закладів

% план 16 0 16

Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування за 
рік, які були забезпечені тимчасовим 
житлом у соціальному гуртожитку

% план 100 0 100

Начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фіна,
Директор Де
облдерж адм (Ш ш ^ТА% ^

II#*

ержадміністрації

А. МАТВЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

С. МЕДВІДЬ

Дата пот» 
М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)


