
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Н А К А З

№ № м. Запоріжжя № 01-09/ ^3

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2020 рік по КПКВК 
0913140

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 12Л2.2019 
№ 141 «Про обласний бюджет на 2020 рік»
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2020 рік по КПКВКМБ 0913140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)».

2. Забезпечити підготовку річного звіту про виконання паспорту 
бюджетної програми місцевого бюджету за підсумками року не пізніше 25 
січня після звітного періоду.

2. Сектору фінансово-економічної роботи служби довести цей наказ 
директору підвідомчого комунального закладу КЗ «Запорізький обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей» ЗОР.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Служби А. 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В іїЖ О  ш !И-Р9/0і
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

0900000 Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

0910000 Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
0913140 1040 коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

і/
З 307 500,00

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 3 307 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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», 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 сесії Запорізької обласної ради від 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» та від 
12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджте на 2020 рік"_________________________________ _______________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики
1 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

№ з/п Завдання

1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

уваги та підтримки 3 307 500,00 0,00 3 307 500,00

У С ЬО ГО 3 307 500,00 0,00 3 307 500,00

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

і
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3 307 500,00 0,00 3 307 500,00

Усього 3 307 500,00 0,00 3 307 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Завд. 1 кількість таборів од. тендерна документація 0,00 0,00 0,00
продукту 0,00

1 Завд. 1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення осіб договір 350,00 0,00 350,00
2 Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини Д Н І В договір 21,00 0,00 21,00

еф ективності

2 Завд.2 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 
21 добу)

грн. договір 9 450,00 0,00 9 450,00

1 Завд. 1 Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця грн. договір 450,00 0,00 450,00
якості 0,00

1 Завд. 1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення відс. план 100,00 0,00 100,00

А.І. Матвеева
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Медвідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник ^у ^ 8 и * у  рц^ава

погодг#^^
Департа? 1

сй^іапорізької ОДА
(підпис)

кої ОДА

М.П.


