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

ЗВГГ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0900000

(код І Ірограмноі класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0913241

(код І Ірарнмлиї класифікації к и д а т и  і и 
кредитування мхліеіччо бюджету)

Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

(код Т ипова проірамнсч класифікації видатків ті 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацію  
видати» та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

2

1 Забезпечення соціальної підтримки та спрямування дій на індивідуальну адаптацію, реабілітацію ь а  реінтеграцію в суспільство осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та тимчасово проживають у 
иентоі матері та д и т и н и

5. Мета бюджетної програми

Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти)д особами» що тимчасово проживають у центрі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2

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

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

№  і/ іі Напрями використання бюджетних коштів

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

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

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
1 897 136.00 0.00 1 897 136.00 1 741 726.00 0,00 1 741 726.00 -155 410,00 0.00 -155 410,00

УС Ь О ГО 1 897 136,00 0,00 1 897 136,00 1 741 726,00 0,00 1 741 726,00 -155 410,00 0,00 -155 410,00

8 Видатки (надані кредити з бюджету ) на реанзацію 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
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх  виконання

N з/п Показники
Одиниця

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

виміру
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 11 12 13
затрат

1
Завд. 1 кількість центрів 

матері та дитини од. мережа 1 0 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00

2
Завд. 2 кількість 

штатних працівників у 
центрі матері та дитини

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

продукту

1

Завд. 1 кількість осіб, 
яким надано послуги у 
центрі матері та дитини

осіб

статистичний обпік

20 0 20 20 0 20 0,00 0.00 0,00

ефективності

1

Завд. І середньорічні 
витрати на 1 місце у 

центрі матері та дитини
грн.

кошторис

94 856,80 0 94 856,80 87 086,00 0 87 086,00 -7 770,80 0,00 -7 770,80

2

Завд.2 середньомісячна 
зарплата працівників у 
центрі матері та дитини

грн.

кошторис

6 008,10 0 6 008,10 6 008,10 0 6 008,10 6 008,10 0,00 6 008,10

якості
Завд.4 Динаміка 

кількості осіб, яким 
протягом року надано 

послуги у центрі матері
_____ т іш и ш _____

відс. план 100 0 100 100 0 100.00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану результативних показників бюджетної програми: забезпечення харчовими продуктами тимчасово проживаючих жінок на сьомому-дев'ятому місяці
вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців здійснювалося відповідно до норм харчування та наповнюваності закладу, також закупівельної ціни постачальннков
у певний період привело до здешевлення цінової пропозиції для закупівлі харчових продутків також теплопостачання. Тому виникли залишки кошторисних призначень.

Начальник служби А.1 Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер
(підпис)

В.М. Кіріченко
(ініціали та прізвище)


