
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження паспорту бюджетної 
програми по КПКВК 0913111 на 2022 рік 
у новій редакції

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 
рік», рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII 
скликання від 26.11.2021 №7/6 "Про місцевий бюджет Мелітопольської міської 
територіальної ромади на 2022 рік (08568000000)" зі змінами

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік служби у справах 
дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області до КПКВК 0913111 
«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей» на 2022 рік у новій редакції, що 
додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ служби у справах дітей 
Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.01.2022 №01-10/07 
«Про затвердження паспорта бюджетної програми по КПКВК 0913111 
на 2022».

3. Головному бухгалтеру служби у справах дітей Мелітопольської міської 
ради Запорізької області ТУРЧЕНЕНКО Юлії Сергіївни надати звіт про 
виконання паспорта бюджетної програми до фінансового управління 
Мелітопольської міської ради Запорізької області в термін, встановлений для 
надання зведеної річної звітності за 2022 рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 
служби у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області

ДКУД

НАКАЗ

/ / -  РА~ лай

Начальник Світлана БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради 
Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і

Від ^  /ІШ №  0/~/Р//6

и  0900000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області 25219707
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області 25219707
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків 

3111 1040 сімейного типу та прийомних сімей 08568000000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової (код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету) 
програмної Функціональної кредитування місцевого бюджету) 
класифікації класифікації 

видатків видатків та 
та кредитування кредитування 

місцевого бюджету) 
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 299000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 200000,00 гривень та спеціального фонду - 
99000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне 
забезпечення", рішень 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 №7/6 "Про місцевий бюджет Мелітопольської 
міської територіальної ромади на 2022 рік (08568000000)" зі змінами, від 26.11.2021 №6/64 "Про затвердження міської цільової програми «Створення та 
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу».
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
і Придбання предметів тривалого вжитку для ДБСТ
2 Надання разової адресної матеріальної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:________________________ ________________ ______________________ ___________гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Придбання предметів тривалого вжитку для ДБСТ 100000,00 99000,00 199000,00
2 Надання разової адресної матеріальної допомоги 100000,00 0,00 100000,00

Усього 200000,00 99000,00 299000,00

10. Перелік місцевих/регіоиальних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:____________________________________________ гривень
№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і
Міська цільова програма "Створення та підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу" затверджена рішенням 13 сесії Мелітопольської 
міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 6/64

200000,00 99000,00 299000,00

Усього 200000,00 99000,00 299000,00



11. Результативні показники бюджетної програми:
З

№ з/п Показник Одниця
виміру

Джерело інформації Загальний
Фонд'

Спеціальний
Фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Придбання предметів тривалого вжитку для дитячих будинків сімейного типу
1 Показники затрат

Кількість дитячих будинків сімейного типу, які потребують придбання 
предметів тривалого вжитку од. перспективний план 2 0 2

Обсяг витрат на придбання предметів тривалого вжитку для дитячих будинків 
сімейного типу, в тому числі: тис.грн кошторис 100,0 99,0 199,0

меблів (ліжка, шафи, меблі для вітальні та гардеробної) тис.грн кошторис 50,0 54,0 104,0
комплектів побутової техніки тис.грн кошторис 0,0 28,0 28,0

текстильні вироби тис.грн кошторис 50,0 17,0 67,0
2 Показники продукту

Кількість предметів тривалого вжитку придбаних для дитячих будинків 
сімейного типу, в тому числі: од. договір, накладна 87 14 101

меблів (ліжка, шафи, меблі для вітальні та гардеробної) од. договір, накладна 27 2 29
комплектів побутової техніки од. договір, накладна 0 2 2
текстильні вироби од. договір, накладна 60 10 70

3 Показники ефективності
Середня вартість одного придбаного товару тривалого вжитку для дитячих 
будинків сімейного типу, в тому числі: грн. розрахунок 1149,00 7615,00 8764,00

меблів (ліжка, шафи, меблі для вітальні та гардеробної) грн. розрахунок 1852,00 27000,00 28852,00
комплектів побутової техніки грн. розрахунок 0,00 14000,00 14000,00
текстильні вироби грн. розрахунок 833,33 1700,00 2533,33

4 Показники якості
Рівень забезпечення дитячих будинків сімейного типу предметами тривалого 
вжитку % розрахунок 100 100 100

2 Надання разової адресної матеріальної допомоги
1 Показники затрат

Обсяг видатків на виплату разової адресної матеріальної допомоги, усього тис.грн. кошторис 100,0 0 100,0
2 Показники продукту

Кількість ДБСТ, яким було виплачено разову адресну матеріальну допомогу осіб рішення виконкому 2 0 2
3 Показники ефективнос^га-

Розмір разової адресно) матаідашйїдопомоги на один ДБСТ тис.грн. розрахунок 50,00 0 50,0
4 Показники я к о ™ ^ ^ ^ , ,

Очікувана якіс,^:^щ рн^нЯ^ощ)аМ и,'^в^. відс. розрахунок 100 0 100,0

%
_______________________С. БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____________ /. ІВАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник слу: 
Мелітопольські 
Запорізької облсії

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управлінні 

і Виконуючий обов'язки нач,
заступник начальника фінансового 

■ ' управління Мелітопольської міської 
ради Запорізької області

/■А  Дата погодженая І ;Ч?
.кп4*....

(підпис)
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