
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Н А К А З

09. Н  М>00 м. Запоріжжя № 01-09 і

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2020 рік по КПКВК 
0913241

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 12.12.2019 № 
141 «Про обласний бюджет на 2020 рік»
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2020 рік по КПКВКМБ 0913241 «Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

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 «Обласний соціальний центр 
матері та дитини» 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)

щ .< ш >  »  м -  вО/ОА-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 . 0900000 Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

2.

(код)

0910000

(найменування головного розпорядника) 

Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

3.

(код)

0913241

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 967 716,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 967 716,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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», Рішення Запорізької 
обласної ради від 22.11.2012 № 60 «Про створення комунального закладу «Обласний соціальний центр матері та дитини» Запорізької обласної ради», 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. (зі змінами), рішення сесії Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 141 ’’Про обласний бюджет на 2020 рік”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальної підтримки та спрямування дій на індивідуальну адаптацію, реабілітацію ьа реінтеграцію в суспільство осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та тимчасово проживають у 
центрі матері та дитини

7. Мета бюджетної програми
Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти),з особами, що тимчасово проживають у центрі.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності та сприяння здобуттю освіти, захист прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають у 
Центрі матері та дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

'

Забезпечення надання соціальних послуг та захисту прав та інтересів жінок на сьомому- 
дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми вікомс від народження до 18 місяців, що 
тимчасово проживають у Центрі

1 967 716,00 0,00 1 967 716,00

У С Ь О Г О 1 967 716 ,00 0,00 1 9 6 7  716,00

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
У сього 0 ,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
затр ат 0,00

1 Завд. 1 кількість центрів матері та дитини од. мережа 1,00 0,00 1,00
2 Завд.2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини осіб штатний розпис 14,00 0,00 14,00

пр одук ту 0,00

1 Завд. 1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та 
дитини осіб статистичний облік 20,00 0,00 20,00

еф ек ти вн ості 0,00

1 Завд. 1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини грн. кошторис 98 386,00 0,00 98 386,00

2 Завд.2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та 
дитини грн. кошторис 5 932,00 0,00 5 932,00
якості 0 ,00

Завд.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги 
у центрі матері та дитини відс. план 100,00 0,00 100,00

М.П.


