
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Служби у справах дітей Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 

Наказ 
Департаменту фінансів Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації  
 (найменування місцевого фінансового органу) 

  
_________________ № ___________________  
 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік  

 
1. 2000000 Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. 2010000 Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації   
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. 2013110                _______         Заклади і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                                         (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1232,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду –              
1232,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

- Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”;  

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами та доповненнями); 

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 № 1116/673 “ Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 

у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів”. 



-  Рішення  обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VIІ “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами). 

6. Мета бюджетної програми: забезпечення соціально-правового захисту дітей 
 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 2013112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн.)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  
бюджетної програми 2 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2013112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1232,9 0,0 1232,9 

   Завдання    

 
  Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в 

сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 
1232,9 0,0 1232,9 

   Усього 1232,9 0,0 1232,9 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

(тис. грн.)  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

 
КПКВК Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області 

на 2016-2020 роки 
2013112 1232,9 0,0 1232,9 

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 2013112 1232,9 0,0 1232,9 
Усього  1232,9 0,0 1232,9 

 
 
 
 
 
 



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

№ 
з/п 

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

 2013112 
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту 
   

  Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому 
числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні 

або не бажають виконувати виховні функції 

   

1  затрат    
  Кількість регіональних заходів державної політики з 

питань дітей, од.;  
од. 

Календарний план виконання 
“Програми захисту прав дітей та 

розвитку сімейних форм виховання, 
у Дніпропетровській області на 2016 

– 2020 роки” у 2017 році 

11 

2  продукту    
  Кількість учасників регіональних заходів державної 

політики з питань дітей 
осіб 

Календарний план виконання 

“Програми захисту прав дітей та 

розвитку сімейних форм виховання у 

Дніпропетровській області на 2016 – 
2020 роки” у 2017 році 

4620 

3  ефективності    
  Середні витрати на проведення одного 

регіонального заходу державної політики з питань 

дітей 
грн. Розрахунок 112081 

  Середні витрати на забезпечення участі у 

регіональних заходах державної політики з питань 

дітей одного учасника 
грн. Розрахунок 266 

4  якості    
 

 
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами 

державної політики з питань дітей, порівняно з 

минулим роком 
% Розрахунок 15,77 

 
 

Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості 

дітей, що перебувають на обліку служби у справах 

дітей 
% Розрахунок 53,94 

 

 

 

 

 



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 
(тис. грн.) 

Код Найменування 

джерел надходжень 
КПКВК Касові видатки станом на           01 

січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3 
Прогноз видатків 

до кінця 

реалізації 

інвестиційного 

проекту3 

загальний 

фонд 
спеціаль- 
ний фонд 

разом загальний 

фонд 
спеціаль- 
ний фонд 

разом загальний 

фонд 
спеціаль- 
ний фонд 

разом 

 Підпрограма 1            

 Інвестиційний 

проект 1 

           

 Надходження із 

бюджету 

           

 Інші джерела 
фінансування (за 

видами) 

 

х   х   х 

   

 ...            

 Інвестиційний 

проект 2 

           

 ...            

 Усього            

 

 

Начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації       ______________________                 В.М.ВІЗИР 

            (підпис)       (ініціали та прізвище)  

 
ПОГОДЖЕНО:   

    
Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації      ______________________                 Т.І.ШЕБЕКО 

 (підпис)       (ініціали та прізвище)   


	- Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

