
1. 0900000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації 25765784
(код Програмної класифікації' видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0910000 Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

(код за ЄДРПОУ)

25765784
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 09131 п

(код Програмної класифікації' видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3111 1040

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

0810000000

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

і 2

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життсвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2 .

1 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 з тимчасового проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам віком від 18 до 23 років та створення 
умов для соціальної адаптації осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету)та напрями використання бюджетних коштів забюджетною програмою

№ з/п Напрями використання бюджегних коштів
Затверджено у паспорті бюджегної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
<|кшл усього

загальний
фонд

спеціальний
Фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
Фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 37 143 631.00 2 158 716,00 39 302 347,00 35 974 703,00 0,00 35 974 703,00 -1 168 928,00 -2 158 716,00 -3 327 644,00

2 утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування

1 535 347,00 18 530,00 1 553 877,00 1 513 027,00 18 530,00 1 531 557,00 -22 320,00 0,00 -22 320,00

УСЬОГО 38 678 978,00 2177 246,00 40 856 224,00 37 487 730,00 18 530,00 37 506 260,00 -1 191 248,00 -2 158 716,00 -3 349 964,00



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд усього загальний

фонд спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма сприяння виконанню депутатських 

повноважень ЗОР на 2017-2020 роки
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд спеціальний
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

Завд. 1 кількість центрів 

соціально-психологічної 

реабілітації для дітей
од. мережа 5 0 5 5 0 5 0,00 0,00 0,00

2

Завд. 1 кількість 

соціальних гуртожитків 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

_______ піклування_______

од. мережа 1 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00

3

Завд.2 кількість штатних 

працш никіну центрах 

соціально-психологічної 

реабілітації для дітей

осіб штатний розпис 261.25
•

0 261,25 261,25 0 261,25 0,00 0,00 0,00

4

Завд 2 кількість  штатних 

працівників у соціальних 

гуртожитках для дпей- 

сиріг та дітей, 

позбавлених 

ба гькіиського 

піклування

осіб штатний розпис 14 0 14 14 0 14 0.00 0,00 0,00

5
Завд Ч к іл ь к іс іь  місць у 

центрах соціально- 

психолої ічної 

псабілі п іш і для дітей

ОД

типові штатні нормативи

215 0 215 215 0 215 0,00 0,00 0,00

<1

Зайд 1 к іл ь к іс іь  місці. у 

соціальних гуріожитках 

для дпсй-сирм і а дітей, 

іи мбамлсиих 

бат ьківської о 

піклування

од

типові штатні нормативи

зо 0 зо зо 0 зо 0 0 0

продукту



і

1

Завд.2 кількість осіб, які 
перебували протягом 

року у центрах 
соціально-психологічної 

реабілітації для дітей 
при тривалому 

(стаціонарному) 
перебуванні

осіб

статистичний облік

755 0 755 559 0 559 -196 0 -196

2

Завд.З кількість осіб, які 
перебували протягом 

року у соціальних 
гуртожитках для дітей- 

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського
П ІК П У П Я Н Н Я

осіб

статистичний облік

37 0 37 18 0 18 -19 0 -19

ефективності

1

Завд. 1 середньорічні 
витрати на одне місце в 

центрах соціально- 
психологічної 

реабілітації для дітей

грн.

кошторис

172 873,63 10 040,54 182 914,17 172 761,00 0,00 172 761,00 -112,63 -10 040,54 -10 153,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по спеціальному фонду відсутність фінансування

2

Завд.2 середньорічні 
витрати на одне місце в 
соціальних гуртожитках 
для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування

грн.

кошторис

50371,57 6176,67 56548,24 51178 0 51178,00 806,43 -6176,67 -5370,24

3

Завд. 1 середньомісячна 
заробітна плата 

працівників центрів 
соціально-психологічної 

реабілітації для дітей
грн

кошторис

6 435.00 0 6 435,00 6 435,00 0 6435,00 0,00 0,00 0,00

4

Завд 1 середньомісячна 
заробітна плата 

працівників соціальних 
гуртожитків для дітей- 

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування

грн. кошторис 5 606,00 0 5 606,00 5 606,00 0 5606,00 0,00 0,00 0,00

Я К О С Т І

1

Завд 1 динаміка 
кількості дітей, які 

перебували в центрах 
соціа л ь но- пс и хо ло гі ч ної 
реабілітації в регіоні за 

рік при тривалому 
(стаціонарному) 

перебуванні, порівняно з 
попереднім роком

відс. план 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00



/

2

Завд.2 динаміка 
кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
батьківського 

піклування,які були відс. план 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00
забезпечені тимчасовим 
житлом у соціальному 

гуртожитку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку з відсутністю фінансування виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду на суму -44796,05 грн., також обсяги видатків по спеціальному фонду виділенні рішенням 
сесії ЗОР не профінансвовано взагалі за відсутністю коштів місцевого бюджету. Економія коштів виникла по енергоносіям та по харчуванню у зв'язку з меншим навантаженням закаладів, 
чим планувалось. Послуги вихованцям закладів соціального захисту дітей надані в повному обсязі.

Начальник служби

Завідувач сектору-головний бухгалтер

А.І Матвєєва

(ініціали та прізвище)

В.М. Кіріченко
(ініціали та прізвище)


