
№

1.

2.

3.

1 Реалізація державної політики з питань сім`ї

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

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

№ з/п

Реалізація заходів державної політики з питань сім`ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної 

адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

09.02.2021 7

Департамент соцiального захисту населення Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

031929740800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(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)

0813123 3123

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0710000000Заходи державної політики з питань сім`ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1 Здійснення заходів державної політики з питань сім`ї

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, "Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників ії виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення обласної рад 17.12.2020 №40 "Про обласний 

бюдет на 2021 рік", рішення обласної ради  від 17.12.2020 №47 "Про Регіональну програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому  насильству, протидії 

торгівлі людьми на 2021-2025 роки" 

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)



М.П.

(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

09.02.2021

Заступник директора департаменту фінансів Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Спеціальний фонд Усього

Директор департаменту соціального захисту населення
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

100 000,00

Спеціальний фонд

Здійснення заходів державної політики з питань сім`ї

УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00

затрат

53 4

1
Регіональна програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 
100 000,00 0,00 100 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 100 000,00

Спеціальний фонд

6

100 000,00

Загальний фонд

0

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

0,00

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

1 0,00 100 000,00

0,00

Загальний фонд

4 5

54

7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2

1

1

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

100 000,00

0 продукту 0,00

0
обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань 

сім`ї
грн. кошторис 100 000,00 0,00

2,00

0 кількість учасників регіональних заходів осіб звітність 1 600,00 0,00 1 600,00

0
кількість регіональних заходів державної політики з питань сімї

од.
наказ, план заходів

2,00 0,00

0,00

0
середні витрати на проведення одного регіонального заходу 

державної політики з питань сім`ї
грн.

розрахунок до кошториса
50 000,00 0,00 50 000,00

0 ефективності

Департамент фінансів

0,000
динаміка людей, охоплених регіональними заходами  державної 

політики з питань сім`ї
відс.

додатки до наказів, присутність 

учасників
0,00 0,00

63,00

0 якості 0,00

0
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах 

державної політики з питань сім`ї
од.

розрахунок до кошториса
63,00 0,00

Михайло ПЕТРІШКА

ПОГОДЖЕНО:


