
№

1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям , молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

6 275 100,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної 

адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Реалізація державної політики із надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 005 100,00

09.02.2021 7

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

03192974

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0813121 3121 1040

0810000
Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

03192974

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0710000000
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

270 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування", Наказ Міністерства соціальної політики України 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетгих програм і результативних показників їх виконання 

для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", розпорядження обласної державної адміністрації  "Про регіональну програму сімейної, гендерної 

політики,запобігання та протидії домашньому  насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки" від 15.12.2020 №737, рішення обласної ради від 17.12.2020№40 "Про обласний 

бюджет на 2021 рік"



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

гривень

6 005 100,00

Спеціальний фонд

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді

1 54

Загальний фонд

0

Усього

2
затрат

53 4

1
Регіональна програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 1
532 200,00 0,00 532 200,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 532 200,00

Спеціальний фонд

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 270 000,00 6 275 100,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00 532 200,00

УСЬОГО 6 005 100,00 270 000,00 6 275 100,00

1

1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді, здійснення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, здійснення заходів 

державної політики  з питань сімї

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

32,00

0
кількість спеціалістів, залучених  до заходів (по цивільно-правових 

договорах)
од.

звіт про виконання заходів
2,00 0,00 2,00

0

кількість штатних працівників центру

од.

Наказ Міністерства соціальної 

політики України 22.09.2020№664, 

штатний розпис
32,00 0,00

8,00

0 продукту 0,00

0 кількість спеціалістів, залучених до заходів од. звіт про проведення заходів 8,00 0,00

64,00

0
кількість закладів, щодо яких забезпечено методичний та 

інформаційний супровід
од.

річний звіт
20,00 0,00 20,00

0 кількість громад, охоплених методичною допомогою од. річний звіт 64,00 0,00

17,00

0

кількість учасників заходів у тому числі навчальних. Організованих 

та проведених обласним центром соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді

од.

накази на проведення заходів

3 900,00 0,00 3 900,00

0
кількість  заходів у тому числі навчальних, організованих та 

проведених центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді
од.

накази на проведення заходів
17,00 0,00

0,00

0
витрати на утримання обласного центру соціальних служб дя сімї, 

дітей та молоді
грн.

кошторис
5 472 900,00 270 000,00 5 742 900,00

0 ефективності

179 466,00

0
середні витрати на один захід у тому числі навчальний, проведений 

центром
грн.

розрахунок до кошториса
31 306,00 0,00 31 306,00

0
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 

центру
грн.

розрахунок до кошторису
171 028,00 8 438,00

136,00

0 якості 0,00

0 середні витрати на одного учасника грн. розрахунок до кошториса 136,00 0,00



М.П.

(Дата погодження)

Департамент фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

09.02.2021

Заступник директора департаменту фінансів Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Михайло ПЕТРІШКА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту соціального захисту населення
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

103,000
кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки, батьки-

вихователі. Опікуни
осіб

журнал реєстрації
103,00 0,00


