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ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
СЛУЖБА (УПРАВЛIННЯ) У СПРАВАХ ДIТЕЙ

/ 0, о7. LO.{9

нАкАз

м. Запорiжжя }ь зЗо

Цро затвердженЕя паспортiв
бюджетних програм на 2О 19 piK
у новlи редакцll

Вiдповiдно до рiшення MicbKoT ради вiд 26.06 .2о19 Nь 38 пПро внесення змiн
до рiшення мiськоI ради вiд 19. |2.2018 }lb 57 оПро бюджет MicTa на 2019 рiю>,
наказУ MiHicTePcTBa фiНансiВ УкраiнИ вiд 26.08.2о14 рокУ ]ф 836 <Про деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами)

FIАКАЗУЮ:

1. ЗатвеРдитИ паспорта бюджетНих прогРам на 2O1g piK у новiй редакцii
СЛУЖбИ (УПРавлiння) у справах дiтей Запорiзькоi мiqъкоi ради за кIIквк
09lз241 <<Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального за>систу i
соцiального забезпечення) та 0913111 <<Утримання закладiв, що "чдйr"соцiальНi послугИ дiтям, якi опинились у складних життевих обставинах,
пiдтримка функцiонування дитячих будинкiв сiмейного тиtIу та прийомних
сiмей>>, що додilються.

2. Контроль за виконанням цього нак€ву з€UIишЕlю за собою.

Н.С. Сиворакша

l
f Начальник служби' tупрачлtння) у спрр

Jапорlзькоl Mlcbкol
#щФ
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0900000
( коА)

091Ф00
(iод)

091з11 1

(код)

ЗАТВЕРРКЕНО

каз МЬiот€Fтý фiнмiв yiFlИ 26 Фрпня Ю1 4 Frу М8Зб
(у мэщI Еюзу MiHicrФTE фiнаюЬ УrFlни
вИ 29 12,2018 рку М 1209)

ЗАТВЕРМЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Слухби (управлiння) у справах дiтей Запорiзькоi
MicbKoT ради вiд N9

пАспорт
бю.}сыпноIпроерапч мlсцезоао бюФсеmу на 2019 plx

слй lчпФшlнrrl v спФш дiЕl зaпоDlзыФl'rlсыоl'щх
(найменуфння головноlо ро!лорцника)

фч*6. lчпФшiнш) v спФш дiпl зaпо]i!ьd'Iьь{оl'щх

4-

5.

обсяr бщыхrх признaчaныбщЕнrх Фraпуцнь - 417 l99 rрrшнь, у юху чrфl9гшьноФ фощу - 257 826 aрiФtь й спaцiФьiоrо фоцу - t sЭ ЗzЗ rlbBdHb

Пiдставr шя вrхонання бщФноI проaрапх

вихойнчiв дитячоФ будинку сiмейного типу, 9беэпqення покраценш житлово-

3акон Украiни Про мiсцев€ самоврядування в yкpalнl",

ст 5 Закону Укра]ни "Про охорону дrтинФва",
Ф 7 заiону украiни " про 5абёэпфоння орвнiзачiйно-правових умоg сочaальноrо !ilисту дiтей-сир{т позбаФених баткiвськоrо пlшування",
постанова кабiнету MiHicTpB У(Flни вh 26,04,2002 М564 "Про ýтвердження Положення продитячиЙбудинок сiмеЙноrо типУ'

територii або району проэqення апиторористичноi операчlI'
Ухаз Пр.зидспа yKpaiHr вИ 1 1 07 2005 М1086 "Про першочерrовi заходи цфо запсту прав дlтей'

6. Цiлi д.ровхоl пФlтlкl, н. дфrн.ння яilt спряuошх. рФigцiя бшноl npo,palr

Мета бщёlноТ проaрам'
Забфпечення сприятливих умов для всебiчноrо ро3вшкудПей-сирiт та дiтей

Зажння бщетноI проlрaul

пiмування в дитячих будинках у т ч сiмейноrо типу, приломнж сiм'ях в сiм'ях патронатноrо
1

9. Напрямх вrкорпстання бщэтнrх юшiв

мrп Нaпрrмr вrrо9rфнн, бщвтнхх юштiв Заrilьний фонд Спецiilьний фонд

1

iання обл4нання довгострокового х( 159 3/э,0 159 з7з,0(
257 82( 159 37 417 199

'0, 
Перслiк liсцёвrх / perioнФbнxx проaрau, що вихфуютя у сицi бщm'проaрarr

r'пl онд

lрограма лlти запорж на2
257 a26,0r 1 59 37: 417 199.0r

11, Рвультатrвнi поfiанrкх бщетноI програtr

М зrп l'lоказнrкх Одхниця Мерело iнформацiТ Заadьнrй фонд Спецiаrlьннй фонд Усьоrо

1 5 7

атрат
25 l ,B2l 257 82

5(

lинок сlмейного типу 5т,56| 51
:ерФнi витрати на фноlо

вiдсоток забезпеченостi необхИними предметами матерiалами
)блалнанням та iнaeнTaoeм розраryнковi данi 100 l 100 l

rавпьний оосяг видаткiв на придоання оол4наяня l предметlв
trовгостDо(ового хооистчвання, в т.ч тис, lрн 159,з7 159 з7]

59,97{ 59 97l

од
(лькlсть одиниць оолцнання (прqмеlвдовгостроковоrо користування) ц0
1ланчеться пDидбати втч од lошторис т:

(iлькlсть одиниць побfовоi технiки
од

)ереднl видатки на придоання одиницl оолцнання {прфмете довгостроковоп
iористчвання). в т.ч тис lрн )озрахунковi данi 1з,28 1з,28

]1,04, 11 04
Bl денl 1t

!дсоток заоезпеченностl оолцнанням та пр€дметами довlостро(овоaо
lористування до потреби

)озраryнковi данI 100 l 100

3rспупнuк ючамuю сцffiч Л /(прqiм)уфрфхаirr473.фдiкI l _ t-.:rёьюiрrа, ,yI l Оq lз.lrяалма

/:ъ_ (пИпrс) ( (iнlЦФt lнiЦФ, пdýвице)

fsщц,}
с,В. тчuощеню

a-----------.._

.-Е-_
(ra*,Ф (iнiцiали/iнiчiil, прiзвище)

1 о4о- (кФквк) 

-

7.

а-



ilтвЕрDкЕно
Es MiHhEФEa фцаrсв Ухран,26 с.рпня 2014 рryмВЗб
{у рФапJ] наr.!уМiнifrэрсва Фffаноа Укр.lни
вiд 29 12 2018 року М 1209)

3ATBEP[P|GHO:
Наказ / розпорядчхй докумонт
СлуI<би (управлiння) у справ(ж дГёй ЗапорiзькоТ
MiсьKoI ради вИ М

пАспорт
бюОtсыttноI проеремч мiсцевоео бюdжеmу на 2019 pir

1. 0900000
(ход)

2. 0910000
(код1

3. 091з2,1'|

(юд)
l090

(кФквк)
3a6aзreчанн, дiяпьноffi lнцrх !ашадiв у сфорl сочlФьноlо зilпсry i Gоцiilьsого зlбq!пGчання

(найменування бюдreтно[ проrрами)

О6.r. йqдrcпrх прrtнtчaiь/6юдtrGтsхх lcхrнуцнь - 4 22О Зl 3 .рrшнь, у rcuу чrФl пшьноrc фоlцу . 4 О67 бО7 rpx.aib il сrcцIшьноrc фijцф _ i 62 7об rрrвЕь

ПIдqaar дл, aarоппш бюдaitоI проfрaхr

задФрaмахням пFЕв уФношэнихдhвa'.

Цlлi д.pn.roТ мtпш| Hl дфrmiн, ,пх спряtош рщl{Ц, бюNrноl проrршr

M.il бюдtaпоi про.рruх
ýрманrя уоано! т! sшадlЕ, що надашь Фцlцьнl пофуm lншхм вЕа!ливим rпбrcрiм raфлоннл

ЗrrдrЕш бюдýтноТ nporprll

9. Нaпрямr Br(oprcTaнHi бюдtатпrх кощiв

l 0. гър.лir мlсцrarх / рсrlошьнrr проrрaм, цо .rrоf,упш у сшaдi бодртiоI nporprl.

м з/п Нaпрtul вхrорпстlянi бюдlcтнrх юштl! Зrrшьнrl фоlи Свцhльпr* фоlи Усьоrc

1 2 6
] чення Фчнlцiонування замщY, якхй нщао соцaальнi поцчги дiтям та сiм'ям 3 3 23о 526.о(

)3чення хар{уванням дiтой т8 сiмей у зашадi ЕOз бз 80з 0з1.0(
lння оOладнанвя i предмотiв довrоqроховоrо користування 99 71 99711

4 u дооwень де aTlB с ши зз 450,0( 52 995,0( Еб 44
/t 067 152 706,0( 4 220 зl:

l l. Рa3ультaтraнi поra!фrrr брдlотiоI проlрlul

м з/п понзкххх Uдriхця
Мереr!о iнфорmацij З.мьнrй Фонд Сп.цhльнхй фонд УGьою

1 2 I 5 6 т
бччlпlанчraянr Gоцaшыl поФуrх дiпм тa сaм'rм

lаtрlт
dльхФь цонтрiв фцiвльвоi пhтримiи дiтвй 1а сiмей од,

осlб латний розпис 21 2з,Oс
(лькlФь мiсць у соцiальноI дiтей та управлiнськоaо облlry
lродупу

ль осIб, якrм HElgHo пщуп з фцi8пьноi пiдтрпмкrдhой та сiмой l оdб |данlуправлiнсьюrо облiw I Фт зr
сЕпвностi

:врбдньорalнl впраil на одно мý{о в цбпрl Фцlальноl пцтrмп дпсl та
)iмой rрн, }озраунковi данi 82 834,0( 82 8з4.0(

:ёредньомiсвна зарбhна плпа праqlвнrrlв qошрiв ФЦальноI пiдтрrмм
грн, )озрахунковi данi 8 823,з€ 8 82з,зt

витрати на одноФ од€рiryвача фцiальних пФуl rDн, iKoBi данi 82 8з4 в2 бз4,0(
irocTi

:iмей од, |розраýнковi naHi 78 7t

харчуваннiм дlЕй та у
lродукrу

)ть одорлqвачiв харчування l фlб |данi управлlнськоФ облiry | з9I зý

10(

ат
lагальвхй обФr видаткiв ва прхдбання обладвання i продмФlв
lовгостооlового коохстyмння. в т,ч.i тис, rрн 0шрис 99,71 1 99,711

омп'ютерне обладнання та орпехнlха тис, гон ис бз,00(
пова ошорис 11

Фшорис
lродукry
вrальна кiлыlФь уставов од ис 1

aльксть одиниць обладнааня (првдметl9 довrоФро(овоrо корвФування), цо
rлянчýьсяпшл6rти.тч, од, (ощорис

ль одиницt lого lня та ooпexнitr (ощорис
ОДИНИЦЬ ПООWОВОIТ (ощорис

'ь 
одиниць iвшоrо облщ

)ереднl видатки на придоання одинхцi ооладнання (продмФа довrшроковоrc
ооиfrчвання) втч: тис. lрн, )озрахунковi данi ,l2,464 2,46l

li на щиницi(омI rфраiунковl данi
:ереднi видатхи на придбання одинхцi побFовоi данi 28,з1 1т
:ередвi видатхи н8 придбання одиницi iвшого обладнання тис. rDH tHi 8,40с
l{oCTt

(ористування до потреби %
|розрахунковl 

ланi 100,с 100,(

|прaт
)офa вrдаткlв, спрямошних
lовrостDохового кошстYвань грн, депуtэтiв 52 995,0с 52 995,0(

5,

7,

Е.



Начальнuх слухбч (уп'€'uiнm) у
Фш€х oima 3аrcdзьюI rbbюIpaou

ПОrqР|GНО:

Н,С. СU.оракUа

(lff lцlалt /iнiЦал, пЁзвицо)

a
"i,.

с.8, тUмощню

(iнiцiали/iнiцiал, лрiзвище)


