
1. 0900000
(код) 

2. 0910000
(код) 

3. 0913112 1040
(код) (КФКВК)

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

№ 

з/п

1

2

3

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1

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

загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

209 157 209 157 179 778 179 778 -29 379 -29 379

209 157 209 157 179 778 179 778 -29 379 -29 379

Ціль державної політики

№ 

з/п

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виростання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 

програми

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

Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які залишилися без піклування батьків, з метою запобігання потраплянню таких дітей до закладів

інституційного догляду та виховання дітей

Завдання

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

Відхилення

Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім’ї

Зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку системи соціальних послуг на рівні громади для запобігання розлученню дітей з їхніми родинами,

забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від інтернатних, мінімізація злочинності

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Усього

(найменування відповідального виконавця) 

Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Ведення електронної бази "Діти", проведення рекламної кампанії щодо 

підтримки національного усиновлення, влаштування дітей у сім"ї громадян; 

видання методичних матеріалів; проведення семінарів,навчань, профілактичних 

рейдів, перевірок, заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах

Касові видатки (надані кредити 

з бюджету)

Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) 

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Інтегрування та координація дій для забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей



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

загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

209 157 209 157 179 778 179 778 -29 379 -29 379

209 157 209 157 179 778 179 778 -29 379 -29 379

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

грн. кошторис видатків 209 157 209 157 179 778 179 778 -29 379 -29 379

2

од. план заходів, накази 95 95 95 95

од. план заходів, накази,

довідки перевірок, 

списки

учасників

4 186 4 186 4 279 4 279 93 93

осіб форма 

1-ДБСТ 

45 45 53 53 8 8

3

грн. плани заходів, накази, 

акти

виконаних робіт, 

накладні

2 202 2 202 1 892 1 892 -310 -310

№ 

з/п

№ 

з/п

2

продукту

кількість регіональних заходів державної 

політики з питань дітей

Завдяки щомісячному моніторингу видатків на проведення заходів вдалося досягти економії коштів 

кількість учасників регіональних заходів 

державної політики з питань дітей

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштованих у 

прийомні сім"ї та дитячі будинки сімейного 

типу

ВідхиленняОдиниця 

виміру

Касові видатки (надані кредити 

з бюджету)

обсяг витрат на реалізацію регіональних 

заходів державної політики з питань дітей

Показники

затрат

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Найменування місцевої/регіональної програми Відхилення

Усього

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

2

У зв'язку із змінами у законодастві, створенням ОТГ до навчальних семінарів залучено більше учасників. Кількість влаштованих дітей у прийомні сім'ї та ДБСТ більша завдяки 

створенню 24.12.2019 року ДБСТ у Виноградівському районі.

середні витрати на проведення одного 

регіонального заходу державної політики з 

питань дітей

ефективності

Джерело інформації

Регіональна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному 

оточенні на 2018 - 2025 роки



грн. плани заходів, накази, 

акти

виконаних робіт, 

списки

учасників

50 50 42 42 -8 -8

4

% Форма  

1-ОПС, Форма 

1-ДБСТ, списки 

учасників,

довідки перевірок

7,0 7,0 6,2 6,2 -0,8 -0,8

% електронна база "Діти" 4 4 50 50 46 46

% Форма  

1-ОПС, Форма 

1-ДБСТ, електронна 

база "Діти"

85 85 86,1 86,1 1,1 1,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*
 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(підпис) 

(підпис) 

Заходами програми охоплено 2139 дітей, що становить 70,7 відсотків від всіх дітей, які стоять на обліку у службах у справах дітей. Проведено 18 семінарів-навчань за різними 

напрямками роботи служб у справах дітей, круглий стіл з батьками-вихователями та прийомними батьками, придбано 495 Новорічних подарунків, видано методичні матеріали 

актуальних питань,пов'язаних із захистом прав дитини та щодо роботи з дітьми, які підлягають усиновленню, кандидатами в усиновлювачі та усиновлювачами. З метою популяризації 

розвитку сімейних форм вихованя розміщувалась зовнішня реклама, видано календарі.

зменшення кількості безпритульних та 

бездоглядних дітей в області (порівняно з 

минулим роком)

питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, охоплених 

сімейними формами виховання

Начальник служби у справах дітей

якості

середні витрати на забезпечення участі у 

регіональних заходах державної політики з 

питань дітей одного учасника

Завдяки економії коштів зменшилась середня вартість заходу та середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника

Завдяки заходам програми вдалося досягнути значного зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в області порівняно з минулим роком та збільшити відсоток 

охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання

Резцультативні показники виконано. Економія коштів  на виконання заходів склала 29379 гривень; збільшено кількістьучасників заходів, відсоток охоплення сімейними формами 

виховання; зменшено середню вартість заходу та середні витрати на забезпечення одного учасника

зменшення кількості дітей, охоплених 

регіональними заходами державної політики з 

питань дітей (порівняно з минулим роком)

(ініціали/ініціал, прізвище) 

С. ЯКІМЕЛІНА

В. РУДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Головний спеціаліст-бухгалтер


