
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів У країни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

від 12 лютого 2019 № З
(в редакції наказу від^  УІІ) ?_______ )

1. 0910000
(Код)

2. 0913110 
(Код)

0913112
(Код)

1040
(КФКВК)

Паспорт
бюджетної програми місцевого оюджету на 2019 рік

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 
(найменування відповідального виконавця)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 545 000 гривень, у тому числі загального фонду 5 545 000 гривень та 

спеціального фонду 0 гривень.
5 Підстави для виконання бюджетної програми ■■
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-УІ (із змінами), розпорядження голови Донецько, обласної державно,
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 01 рік» (із 
змінами), Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основи, напрями розвитку на 2020,2021 роки.
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№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення прав дітей, у тому числі, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які виховуються в

сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист дітей

8 .Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають
виконувати виховні функції

О І Іаирями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 о:> 4 5

1 Проведення регіональних заходів з питань дітей з метою 
пропагування сімейних форм виховання 145 000 0 145 000

2 Надання одноразової грошової допомоги дітям, які 
отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів

400 000 0 400 000

о.3 Матеріальна допомога на придбання автомобілів для 
дитячих будинків сімейного типу, які виховують від 8 та 
більше дітей

5 000 000 0 5 000 000

Усього 5 545 000 0 5 545 000
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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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 

2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
5 545 000 5 545 000

Усього 5 545 000 - 5 545 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 ->
3 4 5 6 7

1 1 Іродукту
кількість регіональних заходів державної політики з 
питань дітей

од. 6 0 6

кількість учасників регіональних заходів державної 
політики з питань дітей

осіб
Інформація
установи

410 0 410

кількість дітей, які отримали статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

осіб
Інформація

установи
42 0 42

кількість сімей, яким надана матеріальна допомога на 
придбання автомобілів

сімей
Інформація

установи
10 0 10

2 Ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального 
заходу державної політики з питань дітей

грн.
Розрахунок

установи
1 007 500 0 1 007 500

середні витрати на забезпечення участі у регіональних 
заходах державної політики з питань дітей одного 
учасника

грн.
Розрахунок

установи
14 743,90 0 14 743,90
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середні витрати на забезпечення отримання 
одноразової грошової допомоги одного учасника грн. Розрахунок

установи 9 523,81 0 9 523,81

середні витрати на забезпечення матеріальної 
допомоги на придбання автомобілів участі одного 
учасника

грн. Розрахунок
установи 500 000 0 500 000

3 Якості
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами 
державної політики з питань дітей, порівняно з 
минулим роком

% Інформація
установи 100 0 100

пи тома вага дітей, охоплених заходами, до кількості 
ді тей, що перебувають на обліку служби у справах 
дітей

% Інформація
установи 100 0 100

І Іачальиик Служби у справах дітей облдержадміністрації

Погоджено:

(підпис)

Н. М. Тимофеева 
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. М. Гопцій
(ініціали/ініціал, прізвище)


