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4, Цiлi державноi полiТики, на досяrнення яких спрямовано реалiзацiю бOджетноi програми

Nc з/п Цiль державноi полiтики

]

6, Заадання бюджетноi проrрами

Na з/п

1 Й;БЙЙГаних закйiавством повноваш у iферi соцiального захисту дireй

7 Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бOджетною лроrрамоо

12771 571,з11271з 127 12771 577,з11271э 127

8, видатхи (наданi кредити з бюдхету) на реалiзацiю мlсцевих/реriональних проrрам я(l виконуOтЬся s меха' бЮДЖеТнО lРО.РаМИ

Na з/п Найменування мiсцево]7регiональноi програми

Затверджено у паспортl 0юдхе
KacoBl видатки (наданl {редити)

фонд фовд

aпецiальни'
фонд

2 з 5 6 8 9 10 1

54 1 z6,UL 54 125,94 54 125.94 -0,06 -0,06

54 1 26,00 54 12( 54 1 25,9l .0,08 _o,0t

9, Результативнi локазники бюджетноi програми та аналiз Тх виконання

досягнут ]а раryно\ касових видаткiв

справ, викоаавчих проааджень, участь у яких беруrь

Micbxoi ради та виконавчоrо KoMiTeTy MicbKoi ради на

4 7



справ. виконавчих проваджень, расть у яких беруrь

аиконавчоrо KoMiтeтy мlськоi ради у заrальнlЙ кiлькостi

l0 Узаrальнений sисновок про виконання бюджетноi проrрами.

в цлому бюджетна програма вихонана а повхому обсязi та з високою

'Зазначаються sсi напрями використання бюджетних хошiв

Начальнuк спужбч (управлiння) у справах dimей
3апорiзько1 MicbKai раOU

Начальнчк вidёiлу бухеалmерськоао облiку па звimноспi -
еоловнчЙ бухеапmер спужбч (управлiння) у справах dimей
Запорiзькоi MicbKoi раёч

Н С Счворакща
(iнiцiалиЛнiцiал, пriзвище)

к1 о lll^пбеАл
(iнiцiалиЛнiцiал, прЬвище)

fп 2с 26 29 з з

2 2 2

)л )озраryнховi данi
2 ] ]

24] 00 24],00 240,97 240,97 _0,02 -0,0:

llл с 100, 100. ]00 100

]lл с
100, 100, ]00. 100

r
la

54,12 54,12 54,12 54,12

54 12 54,12 54,12 54,12

iористування), що планч€ться поидбати s т ч lоп
2lкlлькlсть одиниць хомп'ютерного обладнання та ооп{ffi



Наказ MiHrcrepcrBa фяанов Украiни

26 08 2014 м 8зб
'(у редащл нака]у MвicTepcrвa фнавов Украiви

вiд 29 rрудвя 201Е року М 1209)"

вФ пФrЁуюi ФасиФ Ецi

0910000
0Ф пфlфмхоI шсчфlаqп

091з112
(q пф{6и-iФпац)

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету за 2020 pik

37э7зв72
пФ в ФРпоУ)

4 Цiлl дерхавно] полпики яа досягяеняя я(их сflрямоаано реал зац ю Ьюджетвоl проrрэми

6 Завданвя бюджетноi проrрами

зяиrок .lмейних фоом

н с счворакша
(нlцlали/iнiцlал. прПвище)

Начальвuк вtddlлу бухеалmерськоеа облlку mа звlпнасml ,

zоловнча бух2алmер слухбч (управпlння) у справах dimеi
З апорl зькоi м l с ьkо| р a)u

7 Видfiки (нФанt кредити ! бюдхету) Ia вапрями використання бюдхетних коштrв за бюдхетною проrрамою

Е видатки (яФанl Федити з бюджету) на реалlзацlю мtсцеsих/репональsих проrрам якl викояуються в Mexat бюдхеrяо! програми

затвердхено у паспорт оюдхетно! acoвl видатки (надан (редити)

2 3 8 9

lяя' на 2019-2021 рохч
а47 224,6a

847 847 224,6! .31,з!

Затвердхено у паспорт бюдхетяоi
про.рами

Фапичн результаIивн по(азники,

досяrнtri за раryноl касовиt видат{rв
/!,ле!иY rл.пurrп r бйпх.тч]

2 5 8 9 ]Q 12 3

nyiiсniтих.якiвихoвyютьсявсiм.ях'якiнесnpoмoхнiабoнeбаxаютьвикoвУвативиIoвв|

оOсяг видаткlв на заОеэ гис 714,за, 7д з8| 74 з50( 774 з50( .0 0з] 0.03]

214

:ереднi злрати на ]абезпечевня проведенNя одноrо 86,04 86 042 86 042 86 04i

:ереднi витрати яа забезпеченвя Fастl одяого Fасни(а 0 збl 0,з61 0,з61 0,361

lrнамйа дiтей. охоплених мlськими Jаtодами , пор!вняно
}дс

бс 6( 6( 6(

iЙiампа &лькостi безпритульних 1а бездоrлядних дiтей у

лстl пооlвняво з минyлим 0оком }лс
]0( ]0( ]0l ]0с

щПоЯ, охоллевих заходами до (rль(остlдlтей

!о пеоебчвають на облшчy сп9авах дlтей ]лс ]0( 10с ]0( 10с

обсяг видаткlв яа заб lис 2в7 72 87 Т2 а1, 72 в74

2 08a 2 08:

litrування влаштовавих у прййомвi clм''i та дитячi будивки
эсlБ

12| 2| ]?5 2{

)ередйl витрати яа забезпечёння проведенвя одноrо
,ис г 18,21! 18 21{ 18 21! 16 21(

гис г 0 0з: 0 03: 0 0з: 0,03{

]lдс
10( 10( 10( 10(

rитома sага дiтей охоплених заходами, до кlлькостi дIей
!о пеDебчвають на ofuw у справаr дlей ]]лс

]0( l0( 10( 10с

яtr|али/tsцал прJвице]

Цпý держабноl полlтики

1 з ]]

2
I

I

I
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Утримання зашадiв, цо нцають соцiФьнi поФуги дiтям, яхi опинились усцадних жипбвих обставинах. пИтримG фун(цiонування дитячих будинкiв
сiмейного типYта пDийомних сiмей(н.h.нF.нн,6цх.rюlФрй@ ---

ШсчqфФ бqхоD

4. Цmi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетхоi проrрами

7. Видатки (нцанi кредити з бюджеry) та напрями вtкористання бюджетних кошiв за бюджетноь програмою

8, Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевrrреriонsльних проФам, якi виконуються в межах бюджетнот прогщми

прийомнiЙ сaмI (вй 2 хдо 4-

Nе з/п Найменуsання мiсцевоl7реdональноТ проrрами

Затвердено у паспор:i6юдБiб-
проaрами Kacoai видатки (наданi кредити) ВИхилення

загальний

фонд
спецiальниi

фонд
заlальний

фонд
спецальни'

бонл ;-
заrальниi

бонл
спецaальнлi

фонд2
юzр.м. "Дifu 3лорire" н.2019.2021 рф

4 5 6 7 10 11594 Zla,oo ос4 zla,oo 594 216,0о _594 21 l
594 2l6,0! 594 216.0( 594 z]€ 594 z]6.0{

програми та аналiз )I виконання

';rЩ.::Х:Х:":#::#Ж:Ж:Жtr:"У",1:::tr#:Y::У:,:tr:::9у::::чуу:*ою'muпупаФвdлФ.вйапуспFNйфноlсiм"ilменщgбцiпц4"."ч*",uijГ*.

кошiв ' 3агальхий загальний

2

1 289 500,( 289 500,0 289 500 0 289 500,0

2 100 000,с 100 000,0 100 000,с 100 000 с

з

4 165 000,0 165 000,0 165 000 0 165 000 0

5
JлпUраJова допомоrа на кожну
lововлашованудитивудо прийоно[сiм'I
lбо литясбr. 69ло!W.iч.йцлrл тйп!

з5 000 0 з5 000 0 з5 000,( з5 000,0

llunUncnn'чoдoпpxчrнвЦхxлeфняooGл.iвx.coвrxвxдатxiв(наланrx

бщетiоI проfрамх



продупу

(йькiсть дiтей-вихованчiв чпDийомних сiм'ях осlБ
qaHi управлiнськоrо
)блiry

зз з: з:

(mьксть прииомних сlilеи од
laHi упрашiнськоrо 15 ,1

тис грl
н, l оозоаwнковi данi

5,000 5,000 5 0оо| 5 000

якостl
)iBeHb забезпечення адресноюдопомогою кожноIдrтини

'ихованця 
у прийомних сiм'ях lвlдс l дахl

100 100 1о0| 100

5lодноразова допомога на кожну новошащтовану дитину до прийоноТ ciM'a або дхЕчоrо будrнш сiмейЁого тrпч
продукry

1

(пbklcтb нововлашованих дпеи до прииомноl clм l аоо
lитячого бчдинкч сiмейного типч сд

цанl управл|нськоlо
)блiку

7 7

(iлькiсть нововлашованих дiтýй до пDийомноТ ciм'[ сд
qaHi упрамiнськоaо
]блiw

2 2

dлькiсть новомашоваRих дiтей до дитячоrо будинку
сд,

цанi управлiнськоrо
]блiry

5

епивностl

1

,срgлбlr рUзпlр 4PccHU| лUl|UмUl, пd пUлпу
lововлашовану дитину до прийомноТ ciм Т або диtячоrо
iчдин(ч сiмейного типч

тис.гl
н iKoBl данl

5,000 5,00с 5.00( 5,00с

;Tl

1

J|вЕЕD.dUЕJll€ч€пБп dлреспUUлU||UмцUU пчлпUl
lововлашованоIдитини до прийомноТ ciмT або дитячоrо
iчдинry сiмейноrо типч вlдс lKoB! данl

100 10( 10( 10(

0плата бахкiвськrх послуr
продукrу

ол |лапl 
у| 99 99 nnI 99

епхвшоGтl
иU,l

0,048 0,048 0 04sI 0,048

\HФia стану вllоsання результатtвЕtх показнпкiв

10, Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми,

В цiлому бюджетна програма виконана в повному обсязi та з високою

Начальнuк слркбч (упраФiння) у справах aimей
3апорiзьrcI M,bbKoI paOU

Начальнuх вйOiлу бухеалmерсьrcео облiку mа звimносmi -
2олфнчй бухеалreр слркбч (управлiння) у справах Оireй
ЗалорЬьrci MicbKoI paau

Н-С- СчворакщаW

Юо Шамл
(iнiцiапи,iiнiцiал, прi.вище)(пипис)

1 1



Затверджено
Наказ MiHicTepcTBa Фнансiв УкраТни
26 08,2014 м 8зб
"(у редакцТ наtазу MiHicTepcTBa фнанdв УкраIн,
вИ 29 rрудня 2018 рху М 1209)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетноi проrрами мiсцевого бrоджету за 2020 piK

091Ф00 слWба(пЕшiння)успFвшдiтэtъпqiютmЬrоТщr(отр)(цгЬсфпrс<Еaт (*щiuфщ)
{rйпщ

Забёзпщення дimьностi iншш зашадiв у сферi соцiальноrc зdис,ту i соцlальноrо
З, _ 091З241 ,. , _ З211 ,1099 Фбезпqgнш(щпF!мlшф {qтмФ {цОЁ4Фd (МФотnфfuiТrфшфФи**исфшJпaщ

шфпщщ mш}irrчdп ЕrЕф$фп
.ФфFry) ш-тт:ф цщhFф

4. ЦiлiдорtавноТ полiтпш, на дФпонм яlш спряпоЕно решЬацiю бqдхотноТ проaраuв

цпrilпщщф.

з757зв72
(щ!ОДРЮУ)

з757з872
{q { еДРaDУ)

08562000000
{qбф

з211_ слWба (пmшiння) у спЕщ дhел запорiзьюТ rkыol щп
(цrЬdшп*Ёrп (фф!wDюNщпмr*rЁлОщя

,l.

2.

м з/п Цiль дэр(авно[ полiтики

1

5, МеЕ бюдхетноI прrрами
Ишмання rcтанов та заицiв, що нцають соцiФьнi пофrи iнщм врашивru iqJeropil насфення

6 3зщання бюдхетноТ проrрами

7 Видатки (хцанi кредитr з бюджеry) та напрями використання бюшетних xoшiв за бьджеfrою програмою

N. 
'п

затвl } видатки lнi (reдли з бl

кошiв вшьнr* rфrи 
| фощ заmьниil фонд

спецhльний заrальнип
фохд

спецвльний
фош

,|

1

9.чЕ.||ЕчЕпп, 9lпiч9пrЁ.ппr ..U|ц}
rкпй надао соцiФьнi пофуrи дiвм та з 574 227,0( з 574 227,ос з 560 758,4t з 560 758,4t -1з 468 5: _1з 468,5;

2 3аб€зчення Ерrуванням дiтей та сiмей у
ишадi 2з0 276,0( 2з0 276,0( 2з0 27э,1l 2з0 27з.1( ,2,Bl -2,8l
Jи(онанвя дору{ень депутiliв MicbKoT
Ml з0 000,0( 30 000,0( 29 999,94 29 999,94 _0,m 0,0(

)iсьоФ 3 604 50] з0 з /91 U3l,о4 _rJ 4/1,* 0,ot -1з 471

lапрям 1: Ехономh винима у зв'вку з теплими поrоднluи умовами ъ зншЪнням тавrrЕБ-
]апрям 2] Ехоноuh виниmа за tЕхунокsмiни пФ*Фьника продуfriв
.lапрям З] Економiя виниша яrЕзниц мiж фiryваноь Bapтicтb пFЕдмбта закупiм|та вашiстD цiновоТ пропфпц1

8. Видатки (наданi Федити з бюджету) ва реФЬаФю яli виlонуютьФ в м*il бюджетноТ проrрами

Найменування мЬqевоТ/рогiональноТ проФsхх

0 у пафортi бюдкотнот
програur Kaco8i вlцаткп (наданl rЕдшх) ВИхмення

!амьний
фощ фош

заrбльний
фонд бош

Gпецiфьни
t fuнл усьоrо

6 10

,оц 30 цю,Oо 30lю0,00 29 999,94 д) 999,91 .0,06 -0,06

9. Результативнi покаaникв аоджетноI прrрами та аяiliзlt викояання:

Nt з/п показнихи

Затверджено у паспортi бDметsоТ
проaрами

ч.illчп рJrl|ыа|лвнl поЕзнrкП,
дофfrЛ и раryяок rасовц видатхiв ВИпленrя

заrФьния
фонд

спецЕльний
бонп усьоrо

зашьнпl
Фонд фош

заrФьний
фонд

спGцФьннl
фош усього

1 2 8 9 ,|
12

1

ц!рql
I

1 l кiлысъ цепрiв соЦальноI пИтримкп дhей та сilеl эп
lаш упр€мlнськоrо
)6лiry

эсlБ 24,0( 2,|,0( 2з,00 2з,Oс -1,0( _1,0(

шьmть riсць у цепрах соцiальноТ пИтвaмкх дiтеl та
,iMol )л зý з! зý

l

|мьrcть фю, яхиu нцано пФуги з соцmьноI
1 lпитDимшдhей та сiм€й fсlБ

qаЁl упшшlнського
)блiW з! 7l 70 з з1

мня мiж ýNep'xeЙшu mа 0офнуmшч рзуwщншU м#ш*0 ешW у зdязw

|сородньорNнl вптрати на щне мiсqо в цвнтri соцiальноI
1 lпiдтшмки дiай та dмай ,рн, 91 647,0с 91 647,0с 91 з02,0( 91 з02,0( -з45,0с з45,0с

reшмЕ у за'язry з mфчм0 феоdнUмo
;ерqньомвчна заlюшна mата прецвнrпв цонтtiв
юцiФьноI лИтшtш дiтей тa сiм€й рн lHKoBl данl

10 09,{,0с 10 094,0( 10 094,0с 10 094,0(
)оредвьорI на щноrо одерryмча соЦальнш

,рн, 91 647.0с 91 м7,0( 91 з02,0с 91 з02,0( _з45,0с _з45,0с

вшфа v зв'язw з пейшu mео fuзнщфмпащ

1

iпьхiсъ соцiальних поФуr, яii наданi центрами соцiilьноI
lИтримш дhей та сiмей эл 7в 7l 7в 7l

эсlБ
qaHi упрамlнськоlо
облiw з( зý з( зý

1 :ередня Bapтicтb -рн данi
5 90: 5 90: 5 90: 5 905

,рн з0 000,0( з0 000,0с 29 999,9l 29 999,94 _0,0€-0,0€

, 7 11



ТЪiзмчаються уtЯ напряIи впюристання бюд)€тних кочлiв, затвврдженi паспортоп бюджетноi програми.

5.4 ''вurонання поreзнuхiб бюохеmноt проеранч порlвняно iз поraазнuпнч попереаньоео рокr/':

соцiальlюi пИт]4мки дiтей та сiпей,

ffiг видаткlв, mряilованих на оношення
)бладнання i предметiв довrcброковою
пачпчrачцо Грн зо ооо ool з0 ooo.0ol I zs sss,gа| zg ggg,gаl | -о,о6| -о,О

IлькiФь заиад|в, яхим плануетш оноыЕппх
)бладнання i предметiв довюФроковою

lредмýiв довrcqро*о"о. *o"*oii'i" l I зо ооо,оо| .о ooo,ool | ,n nrr,ro| ,n nnr,ro| l -о,*| -о,о

lфlя виниmа ях рlзниш ulх 9чпув.пt

|предметамидовмроююrcхриqушннязгцно l l 100| lоо| l loo' lоо| l I
.l__л_.,л,.. -A-,d. аlлa

м
з/п показнrкх

Попереднiй piK 3вiтнrй piк
Вiдхшення вхконlння

av вiдсоткахl
uшьнla l Gпоцlальнхt lМшlЙшl
а a{А ElA l7n пiп! ,Н;ъJffii-"Щ*l u'#;uu! 

"НiЁ!""Ж*"|'""'"

ЯОmsнЁя PJEх.{M !моп а, 5а м.а ч r,
лкuй наОае соцiельнi послрч oillвп па

3 з12 97, э з12-97: 2 Бяо 7в| а 46D 7Bl 6 5rl 6 5rl
|сrrпt , ----, ,

l пл,а.чЕф.ф.f l , t l

jльксть центрiв соцiальноi пlдтричш дпеп та

Гл-БfriЕiБТiе,{ь у tpнTpax соцlальноl пцтрихш
з з з

I 24о ," nn| ,"nn| 41 l ,,24о

,ol I 7iйпiбБос[б-Jil0u надано поqпув з соцальноl I

-i-*,...-..,i?ай,. dчай бсlЕ | з
"о|

1 l 7

эредньорiчнi вrтрати на (цне нlсцз Е ченlрl l
.л..!__. .,лi ninil..- пЁай ir .iц.й грн l s5 718_0 85 718.0 q1 зп2 0 q1 зп' oi 65 65

8о61 0 во61 о 1n пqд п 10 094.0 )52 )52

ГсередньоtЯчнi витати на одного одержуича
| соцiальних послrуr, ГРН, ". 

,,,, nn l
^. 

,,,, nnl с1 зо2 о l о,, .о, ool 6.51l 6.5

l,.lll
l 39.00l

-Тз9,00l 
з9,00l l з9,u0l I

:ередня вартiсъ харчування у ишадl на одпу |

rлмw чq niv грн l s Bls,o l u.,,n.o . on. nnI . on. nnl 1- I 1.

n-BcoToK осiб. яП одерюи харчування у

'nn 
nnl ioo оо 1о0 0 100 0

)ОСЯГ Вlцаткв на пр}цщЕпй uP| |9лпп, lq

оrrп'ютерного облцнання з проФапниu
rаьапачаццош ГРl-| 12 оо0 0 25 000,0 з7 ооо 0 -100 0 -100.0l _1о0 о

'ФП-Вщаткв, 
спряшованш на овUвlспБх

)бладнання i предметiв довгостроковоrо
,лл-а_,аачча гDН 2q qqq q 2q 999 9,

dлькiсть замадiв, яlо4t плахуетьffi прrцбання
)рпехнi|G та коrп'ютерноrо обладнання з
.лл.л6..шrrt..ъrпаuсццош бП -10 -10 -1о

ШЬКФ заUlадlЕ, яirп llrlanyolD9, U

)бладнання i преднетiв довгостроковою
rапимцня ол

ЕРеДН видатм прпдwЕпх WJl4Еапп, la
lредraетiв довгостроквоrо користування на

ffi
tоuп' ютерноrо обладнання з проrр€мниll

2q qqq q 29 999 9

1, ооо 0 25 000.0 з7 ооо 0 _100.0 -rпо 0 -1о0.0

;оuп'ютерним обладнанняш з проФапнии
€безпеченням зrhно эвернень депугатiв
ri.\Iai пяли вlлс 10 1о 2о -1ol -10 -1п

}hсоток забезпечення закладiв облцнанняu i

lредrrетаilи довгостроковоФ кристування
.aMqTiB аlПi 1о 1о

-- ПТI-рUarбання флосмання l преоuыrв
lао*-mrem коNсmyg,ення l nn-rr, аа 7,1, I I -10о.ы, -1оо tюl



1 0 Узаrальнений висновок про вrrонання бDджетноТ прФами

В цйому бюджетна програма BlKoHaHa в повному обфзi та з

;ТмffifiБi ш|рмш(ористання бюджетних кошiв,

Начыьtчк слуrхбц (управлiнffi) у справах direй
3алорЬьхоI Ubbfrol paau

Начальнчк вiфйу бухеалrcрсьхоео облiку mа ýimHocmi -
аолфнull бухалmор слу,<6ч (упраqiнв) у спFвх dimЕ
3апор,ЭьrcI [ЬьюIраOU

Н-С. Сшораruа
(i*lЬлr/l*{l"r, 

"рЬ*цФ

па llleffid

(iнiцiалйнiЦал, прiзвище)



Затвепджено
Наказ ШнiФерства Фiнансiв УlраТни
26.08,2014 м Е36
"(у редаIцТ навзу lvýHicтepcтB фнансiв УФаТни
вИ 29 грудня 2018 рry М 1209)"

3BiT
про виконання паспорта бюдх<етноi проФами мiсцевого бюрr<еry за 2020 piK

1 , 0900000 СлуrкЬ (упрашiнвя) у фрав* дiтgй 3апорiзьхоТ MicbKoT радп З757ЗВ72
(щПFФпdшrc.фhц] (н.hщФФFщшющariщфfuх.s (rфrqДРф'
rц.trпщщ

2.0910000 Слукба(упрЁмiнкя)усправsхдhейЗапорiзькоТмiськоТради З757За72
0qПфFмfurф@] (*rщ*rrПпофеюФ.кф.щ) сqффрпоD

.цпiЬп щфм

З, 0917З2З 7З2З 044З БудiвнхцтФ1 установ та зашадiв соцiilьноТсфери 2З10100000
(qПФIrerфiщI (qТмIф (щоу@ (ФrМlФщtфю!тmшпщяоЕш&фмiс.Цлкi.п@sя kфfuхФ)
цпriпщщм ю&.ФЬФ.цпrlп м.сr4йчтщfdt *щбW)

ftщбqasry) Фщi*щФ щщФ!)

4, ЦлiдеркавноТ полkип, на доФгноння яшх спрямовано реалЬаЦв бюдхетноТ проrрами

Nr з/п Цiль дорхавноТ полiти{и

1 швпок соцiальноI iнфраФруктурм

5, Мета бюдхетноТ програми

6. Завдання бьдетноТ проrрами

Ne з/п Завдання

1 заФзпфення реконструщп оо'епв

7, Вtaдаm (наданi Федши з бюдхвту) Е напрями викорхсrання бюдхетниr rouJTiB Ф бодreпою прrрамою

М з/п кошiв' заmльнип спецiфьнпп l] l rcьоm заЕльний
Фонд

спеЦальний
фонд

загальнхп
бом

спецальний
бонл усього

196 497,9(
!ХЛП! (ШaДlПrr ripallrm ! DЮДlGТУl Я хaпрrtом вrrорrспllл бlод(aтнlх IoшiB вИ обФri!, aaтфрдrФнхr у пaGпоJпi

бffiхоIпmlъll

8, Вtцтхи (наданi крвдити з бDмеry) на проФам, яri виконуютьФ в межd бюджетноТ проrрами

Na 
'п

проrрами
Kacoвj видатr, (наданi кредши) ВИхилення

заыьний
фош

эпецlальнии
фонд уGьоaо

спецальниi
усьоrо Фош фонд усього

,ьоrо 196 497,9G 196 497,9(

9 Результативнi показники бюджетноТ програми та анФЬ }l вхконання:

м з/п поiазники одщ
Дкерело iнформацiТ

Затвемжоно у паспопi бюжетноt
прaраmи досяtнутi за рахунок касових видаткiв ВЦхил9вня

зафльнхп
фош

спецlальний
фонд усьоrо

загilьний спgЦальвхi
фонд

спецыьнил
бом

1 5 6 9 10

]атрат

1 | обсяг реконстryкц'I об'епiв
| |проепно
lKB, м, l--o*' взо,о| 8з0,6 взо,о| взо,о|

1|кiлькiстьо6'спiв,якiплануеъсяреконструюваii Тф'ТilБiБ рцпl

гис,I
>н 196,49€ 196,498 196,498 196,49t

llисl
:еЕднi витрати на 1 кв, м DеконФшкчi[ об'опа lPH Фзрryнtовl данl

о,2з7 0,2з7 о,2з7 0,2з;

rOOJоI ----lтбпг

10. Узаrальнений висновок про виконання бюдхетноТ проrрами.

Бюджетна прrрама ви{ована в повному обФзi та з висо(ою

;БйФм;Й напрмюрrФання бщетних хощiв,

НаwьнUх слу]rбч (упраФiнm) у спрмх dimей
3апоДзькоI ffiсьюI раdU

Начальнuк Biaoйy бухеалreFькФо облiку па звйносmi -
еоловнчй буцеыmер службч (упраФiнffi) у спрафх аireй
ЗалорЁьfоI rЬьюI paOU

загальнхи

2 7 а q

2 l]



Зfiверджево
Намз lrlнicтepcтBa Фiнансiв УlраТни
26.0Е,2014 м8зб
"(у рэдахцiТ наmзу lvlнicтepcтBa фнансiв УкраТни
вiд 29 грrдня 2018 року М 1209)"

3BiT
пр виконання паспорта бюджетноi проФами мiсцевого бюджеry за 2020 pik

1 !999999- слУ{6а (упFшiння) у фрааd дiтей ъпорiзькот шlсьют рад,
0qмцФфФr (ФWмфщшнпrcd.чiсщюбщФ)

lцпfiпщщu

0910000 служба(упрашiння)уфравdдiтей3апоЕЬыоТхiсыоIкдх(отр)
(qlЬощtмф] (*щффмпщ)
ц.trtщФм

091з210 з210 1050 орЕнlýФд-!Р9!9д9!дЕд9!9д9!щщц--
-йг'Fщт*".ФйЕ @тф -]аGФ- йoмФshю!тмьффmюмфпчььrцпйпщщ

шraDщщi ш!фh$щ.фп @ффIцпrht
dсщФаqлmф Фщыщю iцЩfuaщ)

4, Цhiдер@вноТ пФhиtх, аа доФгнення яшх спряrовано реФЬаЦЕ бкцжотноТ прогрени

N! з/п Цiль деркавноТ полiтип

1

5. Мета бюджетноТ проФамх
зФу{ення нФаfiнпоrо населення до г{аФi в Фошадсьiш робов яri е суспiльно кориснi та дiьть в iнтересdторитоFiФьноI rромФи, ОрвнlФфя та прведення громадськш робh цiйснюбться

6, Заqдання бьджfrноТ проФами

з757з872
(щаqЮ9

з,?57з872
, (qrфmО'

2з10100000_----тай-

м з/п Завдання

1

7, Видатiи (наданi кредити з бьджету) та напрями використання бюметних кощiв за бюджетною проrрамою

М з/п

видат(и кDедити з Ьюшеry)

{ощiв' заrшьний
фош

спецiальвхй
фонд

загальний
фонд

спецiальний
фонд фош

спецiальний
фонд усьоrо

1 2 з 4 5 6 7 8 s 10

1
заФзпфення орrанiзацп та прввдення
.мм.пл!,Lч hмЬ

6 015,0( 6 015,00 6 015,0( 6 015,0(

о Ul5,u( б U]5,U(
поrсюнм цодо прrчrш JдIшнш обсralr HCoalI rlлlпla (llлirr цсllшЬ 9 0lодrавll u iaпрruоu ]rroprcnфH, бlодIспrr roшla aи обф]i!, l.mрдtенrх у mспортl

65мпаI п.о|ъцI

8, Видатrи (HФaHi кредпи з бюдеry) на реmiзаЦь яd вхконуються в м*ах бюметноI проrрами

9, Результативнi по(азниiи бюдхетноТ проФами та анаЬ ll вхконання:

м з/п

затверджено у паспортl оюдетноl
пDогшilи

Kacoвi видаткх (наданi Rредити) Вiдхилення

заrальний ф€цlальнхй
фош усьоrо

загальний
фонд

эпецiilьний
фонд усього усьоrо

2 з 1 6 8 q 10 11

в 015,00 6 015,ф 6 015,ц) 6 u5,Ф
6 01l 6 01i 6 6 015,0(

Nq з/п показвики эд*ý
Мерело iнформацТ

Затверджено у паспортi бюджетноТ
проrрами

чаitrчil рgJулыаIивil показнпкиl

досягнлi за рахунок хасовлх видаткiв
/чалаluу Yм,иri. r бйпу.w\

ВИххлоння

заrФьнlq
бом

слецЕльиий
усьоlо

заrальний спецiальний

фонд
заrальний

фонд
спецilьнll

бонд
2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з

езпеsЕЕя органiзацп п проведення гроuадGькrх Dобiт
!атрат

1

)ума вщаткв на орmнвацlю та проведення lромцських гис,г
)н MicbKoT Dщи

6,015 6,015 6,015 6,01{

шь{сть установ, яп запмаDтюя орaанlзаIрDъ
lФведенняш ФмФфtих ообiт )д 1

(Иьiiсъ тхмчасово Фворених робочrх мiсqьlця
)DlанiзаUiI ъ пDовэлання rьомелсьlяt пdil )д, iшнхя MicbKoI йлg 1

продупу
шьrcть !шанов, яýм mану€тьФ вхдiлоння кошiв для
)оrакiзаUil та поовшёння rDохалdIш mбts эд,

1 1

1лануоться залуr{ити для органiзацil та проведення
)д

1 1

шьrcть мшц16, яш плануDъФ для орrанвацлта
lФщення aDомФськш фбiт

иlсяц
в

ocTl
}ередня MpTicTb проведення Фомqсьшх pociiт на 't

-рн, xoвlraн|
6 01: 601 6 01a 6 015

)еФдня Baoтicтb пФведення гооммсьflх mft на 1 о.обч -рн 6 01: 6 01: 6 015 6 015

пкостi
9Исоток уФанов охопленхх орвнlзацlою та проводенням
,ромilськш робiт зlлс. 10( 10( ,l0(

100

висотох тlмчасово створених робочих мaсць охоплених
]DЕнiзеUiеь та пmвменням rпбм.л.ьrry пмЁ зlдс 03oaýHKoBi данi

10( 10( 10( 10с

Цц]Цд!!I!!ц9цiцц!!q!у4ьптrtкrх попrнrd!
llкoнaнo у повноrу обфзi,

10, Узагальнений висновок про вихонання аоджетноТ програмх

Бюметну прграму виюнали у поввому обфi.

' Заффъф Bd шпрямшtорuФання бюджетнrх Iошiв,

Мwьнuк Фуrllбч (упрqiнffi) у спраах aireй
ЗалорЭьюIхiсьюIрааU

Начilьнцк Biaohy бухzалmеФькФо облiку mа звйнфmi -
аФовнчй бухеФreр службц (управлiння) у спраФх direй
ЗалорЁьюi UlОьюIрааU

Н.С-СворашW

к) о lllепмяп
(iНцi{шхЛвiцЬл, пфвхчр)

l1

7


