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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Служба у справах дітей Запорізької облдержадміністрації__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Я. Я ЛЯ# N О'/'М/Ж

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 9000000 Служба у справах дітей Запорізької облдержадміністрації

2

(КПКВКМБ)

0910000
(найменування головного розпорядника)

Служба у справах дітей Запорізької облдержадміністрації
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за

3. 0913140 1040 рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

^ Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3294804 ,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3294804,0 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57 «Про
Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 
роки», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», наказ МФУ від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 14.01.2011 № 11. (зі 
змінами),Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 140 Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 
63 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами та доповненнями), рішення обласноь ради вьід 12.12.2019 № 118 "Про внесення змін до 
Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57( зі змінами)"

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



N з/п Ціль державної політики
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, шляхом організації оздоровлення та відпочинку

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
8. Завдання бюджетної програми__________________________

N з/п Завдання
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

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

1 2 3 4 5
Організація та забезпечення 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки

2 475 900,00 0,00 2 475 900,00

Організація та здійснення 
комплексу регіональних 
заходів для дітей,які 
потребують особливої 
соціальної уваги

818 904,00 0,00 818 904,00

Усього 3 294 804,00 0,00 3 294 804,00



^  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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

Кількість таборів од. Тендерна
документація 1 0 1

Кількість наданих послуг з 
оздоровлення дітей од.

Договір з переможцем 
торгів 1 0 1

Кількість регіональних 
заходів од. план 20 0 20

2 Продукту

Кількість дітей, яким надано 
послуги з оздоровлення осіб Договір з переможцем 

торгів 300 0 300

Кількість днів оздоровлення 
однієї дитини од.

Договір з переможцем 
торгів 21 0 21

Кількість учасників 
регіональних заходів осіб план 9395 0 9395

3 Ефективності
Середні витрати на 
придбання 1 послуги з 
оздоровлення

грн. Договір з переможцем 
торгів 8253,00 0 8253,00

Середні витрати на 1 день 
оздоровлення дитини грн. Договір з переможцем 

торгів 393,00 0 393,00

Середні витрати на 
забезпечення участі у заході 
одного учасника

грн. план 87,16 0 87,16



4 Якості 0

Динаміка кількості дітей, 
охоплених заходами з 
оздоровлення та відпочинку

% план 100 0 100

Начальник Служби у справах дітей 
облдержадмі ністрації А. МАТВЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. МЕДВІДЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


