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фiнансiв УхраIни

вИ 07.08,2019 року Nc ЗЗ6)"

3BiT

про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюлжету5а 20,19 pik

0900000
(код)

О9lОООО Слукба(управлiння)усправахдiтей ЗапорiзькоIмiськоiради,(отр) , ,

ЦоФ (найменування вЦповiдального виконавl]я)

О9lО16О 0111 Кбрiвництвоiуправлiнняусферiсоцiальногозахистудпеlt _ ,,

(коФ ---lКбТВlt) (найменування бюджетнот програми)

вржавноТ полпики, на досягнення яхиt спрямовано реалlзацtю бOд{етноl програми

aш (HцaHi кrдити з бюдбry) та напрми ви(ориФання бюджетних (ошiв за бюдетною проrрамою

Напрямя викориФання бDмотнlх
(ошiв'

ввдань, пошадвних на ф9кбу
Мравлiння) у справахдiтой ЗзпофькоI

пrи (наданi Фодити r бюдвту) на реФiзаФю мiсцевиrргiональних програм, якi виконуються в межах бюджотно1 проlрами

пьтативнi по@знихи бодхетноi проrрами та аналiз ]i виконання:

справ, вихонаЕчих провадхень, rlаФь у яких беруть

сiсьюI рци тб виконавчоrо xoмiтery MicbxoT раи на

справ, виконавчих проваджевь, r{асть у яхих берль

бюджетноI проrрами

lння бюметноI проrрами

Наймонування мiсцеао]7реriояальноi програми



}Исото( вихонаниI листiв ,звернояь, заяв, схарг. доручонь,
lапитis на iнбоомацiю ч fr заrальнiй кiль(оФi % озоаwнковi данi

1 00, 100,с 100.(
,l00,(

,цсоток прииняrпr нормаIиьпUilрdЁ9Е,r drIlB пlgDnv. рqи
га вихонбвчого компоry MicbkoT ради у загальнiй кiльхоФi

|6

100,0 100,( 100,( 100,(

dлькiФь одиниць обладнаная (пр€дметaвдовгоФF
(ооиФвання), що планYfiься придбати, в т,ч.: )д

12 1i 12

lb комп'ютеоноrо обладнання та oDr 12 12

lис.
'рв.

11,77с 11,77е 11,77с 11,77с

:орвднi видатrи на прщOання одиницl комп'ьтерного
\яп.пцацчо та лпЕбYчiич

rис, 11,77с 11,77l 11,77t 11,77с

l* 100,0 100.0 100,0 100,0

\налiз стану вн(онання результатlвнrх похазilхlв

1О. Узагальноний висновок про виконання бюджбтноI програми.

В цiлому бюдж€тна проrрама вихохана в повному обсязi та з високою

;БйСБ@ ffi;пр"mикориФання бюджетниt коиiв,

Начальнuк ФуЮч (упраФiння) у справах ёimй
Запорiз ь Kol uiсь KoI рOч

Начальнuк вЮOiлу бухaыreрськоао облiку mа ýimнфmi -

еолфнuй бухаалmер службч (упраыiння) у справах
аimей Запорiзькоl Micblol paOu

н с- счворакша
(iнiцiали та прiзвищ6)

Ю-о- шаповал
(iнiцiали та прiзвище)

lИcoтoK забезпеченностl оOладнанням та предметами



Затверджено
Накаэ МiнiФероэа фiнансiв Ухраlни
26,08,2014 м 8зб
"(у редакчiI наGзу МiнiФеFйва фiнансiв Украlни
вИ 07,08,2019 poiy М ЗЗ6)''

3BiT
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюд)€ryrа 20.r9 piк

U
1, 0900000 слWба (vпФФiння) v спфвах дiтеl запоDiзыоI мсыоI оа.9

(KщJ (наlмснування rолоэноrо ро!пор{lника)

2, 091000о слп(ба {vпDавл|ххя) v споаsахдlтей запооisьrоI MicbKoI ьми {отбl
lкq, (найменування аиповиальноrо виконаgt4я)

}tримання заm4iв, Цо надають соцiФьнi пОфуff дiтям, я{i опинились у сшадних хиfiових обfiавинах, пйтримха функцiонування дитячtхз, 091з111 1м0 бчдинхl9сiм.lноrотипчтаппийамниy.lм.й(Код) (КФКВК)

4. ЦИl держвноI полiтики, на досяrнекня яких спрямовано реалiзацiD бюджетноI лrDDамп

N9 

'п
Цiль дерхавноi полiтики

1 lol полlтики у сфер сочjально-о захrсту дпе;

Ne з/r Завдання

3аoeзпaeннянФeЖнихумoвмявиxoваннятаpo3виткудiтeй].'p
raTфHaTHoIq аихователя

7, Видатки (наданi кредити a 6юджету) та напрями використання бюдхетних хоштiв за бюджетною проrрамоФ

I Jатверджено l/ паспортl 0юджетноi проrрами В дlилення
коштiв lо*о] """ilili""o l ,""",,

фонд фонд фонд
з 9

1
lридоання предметlв матерlалlвi

)бладнання та iнвентарю
260 847,0( 260 847 0( 260 573,8 260 57з,81 -27з,1 27з,1l

2
lрцOання оолцнання l предметlв

156 з52,0с 156 з52,0( 1s з51,9€ 156 з51 9Е -0,0, -0,0:

41 r 199,о( 26о 573 8 156 _0 0: -2]
lюяснeннящoдoпpичинвlдxилeнняФяпвиcoвиxвидаткiв(нщанихкpeдитiвз6юдery)ЭнаnpяIouвикopиcтання6@

бщетноI пФrрамr
'ащанняl:Exoнoмlяyзв.язкуlпPид0аннямспopтивнoro3наpяДядляoблаштуваннядитячoroсnopтзалyyдитячoм@'iл'фмy.за-l(цiйною цiною'!орна п"ятнищ",
}авдання 2: Прцбаний телевjaор смарт за r]iнgю меншою за планову на О,О2 rрн (lliHoBa полiтика ТОВ'.Епiцентр lc)

8 Вщатки (наданi {Едити з бюджету) на реалjзацiю мiсцевиrрегiональmх пфrрам, якi виконуються в межах бюдхетноI програми

НаЙменування мiсцевоi/регiональноI програми

эатверджено у паспортi 0юджетноi
Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

фонд фовд фонА фонд
8 9

mч запо 11 l 199,оо 2ао 5f3,а1 4,oZ -273,21
zoo 647.о[ 1s 35: 417 19! 1s J51.9ц 4l0 925,7ý -27

9, Результативнi показники бюдхетноI пФграми та аналiз ii виконання

10 Узаlальнений висновох про виконання бюдхетноI проrрами,
В чiлому бюджетна проrрама вяiонана в ловному обсязi та з високою ефепивноФю

зЫфБ;;БББйикорифання бюджФних {ошiв, затвеmхен| у # л

T;"#i:::,.JrKYy.*'""",",*;;;;"--""(""*py;;ytrНачалыuк сi(rаiлу буаilmрсюао облiку m ýim\mi -
аолфнuй бухаалmр Фуllбч (упраФiння) у справах oiml l lhl
Зафрiзью:| мiфкоl paou ю о lllапаалd

(iнiцlали та прiзвице)

6 Завдання бюдхетноI проrрами

1

н с оRамхlllя

(iнilliали та прiзвище)

Затверджено у паспоFi бюджетноI
проrрами



Звiт

3атвердхено
Наказ Мiнiстврсгва фiнансiв УхраТни
26,0Е,2014 Nc 836
"(у рбдакцil накозу MiнiФepcтBa фiнансiв УкраТни
вй 07.08,2019 року Nr ЗЗ6)"

ПРО викОнання паспорта бюдх<етноТ програми мiсцевого бюлжету5а 2019 piK

1. 0990990 Сли(б6 (упrЕмiння) у фревах дiтой 3апоIЁыоI мiсыоl рци . .t^од,, (найuонувaння aоловноrо розлоряАнию)

' -__ЧР_ СМба (Yпр.мlкня) у справаr дhой 3апорiзыот MlcbKot ради . . , .(^од' (ваfiмбiуввння вИповИального аихонa!ця)

з. 091 з1 1 2 '| 0,a0 3аходи д€rцавноТ пФhrrи 3 ппань дhей та п соцiальноaо заххп- к"д) ---тб'Rф-

4, Цiлiдорх@вноТ полiтr(и, на доФm9кня яlхх спрямомно Fвалiэацiю бюджaтноТ проrрами

Na з/п Цiль державноI полiтихи

1 цlя доржавноI полпиш у сферi соцiальноrо захисry дiтей

5. Мота бюмвтноТ проrрами
3абОЗПфеННЯНаДаНнЯсоФальнихпослуrдhям,яуjопиsилисьусмsдsихжипевихобФавинах, тазвбозпечоннясоцisльно-правовоrозахистудiтей . ', 

l, ,

6, За8дання бюмотsоI пtюгрsмr

7, Видатхи (наданi хредити з бюмеlу) та напрями використання бюджетних {ошiв за бюджетною проrрамою

Nc 
'п

lcoвl ви

кошl8 заrальний
фонд

спечiыьний
фонд

загальний
бонл

споЦальний
фонд

заrальнии
фонд

спецЕльний
dонл

8 10 11

1 'вор€нхя 
умов для забезпечення прав

liтей, у томучислi тих, яхi виховуються в
)iм'ях, якi н€спроможнi або не бажають

ЕOз 270,0( 80з 270,0( 80з 270,0( 80з 270,00

2

l lраЁелепня заlолlв1 налравлвних на

розвито( сiмейних форм виховання дiт€й-
сиtiт та дiтей, позбавлоних батьхiвськоrо

69 140,0( 69 140,0( 69 140,0с 69,140,0(

Bl2 41с Е72 410,00| 872 410,0с 41 0,0(
lloясaeннящoдoлpичинвиxxлeнняoбcяriвкасoвrxвидаткiв(наданиxip

бющетхо[ програми

8, Видатки (наданi кр€дити 3 бьмбry) ха роФiзацiю мiсцовиriеriональних прграм, я{i виконуються в межах бюдотвоТ лроrрами

програми
Kacoвi видатки (наданi кредити) ВИхиленняпрограми

загальний

фонд
споцiальний

фонд усьог0
заrальний

фонд
,печiальний

фонд
загальний

фонд
спецальнии

бонл
4 8 9 10

е!ховання dimqi-сuрim mе dimоd, позбавленuх бапьrlвсьцоео
фюування у м.Зепорlмl на 201Ь2018 po(u

в5в 705,00 656 705,0о ,56 705,00 656 705,00

al2 11l 872 110,00 ёIZ 41l
872 410,0( бfz 41l 1 529 11l ,| 529 1,|5,0( D5ý /о5!00 656 70!

9- Результативнi поrcзники бюджотноI проrрами та аналiз ]l виконанняi

Nr 3л г]оказники Джерело iнформацiТ

Зат8ерджоно у паспортi бюджвтноТ
проrрами

9аrI rчнl рвJуJlьlативнl показнихи, досяrl
за рахунок касових видатхiв (i4аних

hалмтiд 16плчаw\
ВИхилення

загальний
фонд

спецЕльнии
фонд

загальяий спецaальний

фонд
заrальни!

фош
спецlальний

бонл
1 2 зl 4 5 6 Е 9 10 2 1зlpoведeннязаxoдiв'напpавлeaиxнаствopeнняyмoвдля3абeзпeчeнняп

$чнкllгi

lобсяr видатхiв на забезпочвхня пDо8одення M'""*nr."roo'" lIJj I sоз,27||воз,zч|воз,zz||воз,zz
I

lькiФьмiськихзаходiв Iод, Тхlm 1 1
lbKicTb }лlасникiв мiсьхих заходiв )clo lDозDаwяковi данi 214 3 Uo! з 061 з1€ 31t

)ореднi витрати нs забезпыоння провЪрня одноrо тис
юзраryнковi данi

47,251 17,251 47,25,| 47,251

якос]

lис
'он )озраryнков| данl

0,292 0,292 0,26, 0,262 _0,03с -0,0з(

1

lинам|ка дпей, охоплених мiськими заходами , поЕiвняно з
з14 з14 57 57

lинамlка кlльхостl оезприryльних та Ьездоглядних дiтей у

'icтi 
пооiвняно з минчлим DoxoM 100 10с 10с 100

lитома вага дпеи, охоплених заходами, до клькостl дlтей
цо перебувають на облiкv v споавах дiтей ь yHKoBi данi

100 10с 10с 100

затрат

|обсяr видаткiв на забезлфення пров9дення мiських заходiв J,], |*o*oon"
оэ,rло|

I

оэ,lло| 69,1 40 оэ,rло|

1 щrcTb мiських заходiв 0д. lкошооис
lьfiФь Wасникiв мiсыих заходiв осiб данi Zшt 2 06( 2 06с 2 06(

rU|ailvID лlIgп_Urр| |. лlIgri ||оJuаUrlэнпх оатькlвсь{оrо
1iиування, машованих у прийомвi ciM'TTa дrтячi будинки
)iмейsоrc типу осiб

статистrчхий звiт _ 12| 124 125 12| 1

тивностi
)ереднi витрати на забозпочення проведення одноrо тис

фзраryнковi данi
17,28| 17,2в5 17,28l 17,2аa

гис
гDн, 0,034 0,03Z 0,0з/ 0,0з4

{с a/l



10, Узаrальнений висновок про ви(онання бюджетноI лроrрами.

В цiлому бюдхетна програма вихонана в повному обсязi та з

- З-;ЙФ;cй; ffiрмихориФання бюджетних KoMiB.

Начыьнuк слухбч (упраФiнffi) у справах Оimеl
3ап орiз b(ol Micb xol раО ч

начыьнuк вiёоiлу бухеыmефькоео флiху mа звimнфmi -
еоловнчЙ бухаалmер Фужбч (управлiння) у справах
аimea ЗапорЬьхоl Hicblor раОч

н с_ счвоDахше
4нiцiйиiБ прБй!ý-

Ю-о, Шаловал
(iнiцБлиiJ прБйfrý=-



3атвермбно
Наказ Miнicт.pffea фiнансiв Ухраiни
26.08,2014 м 836
''(у редакФ нахазу MiHicTePcTBa фiнансiв

зBiT 
украiни

про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюркету за 2О19 piк

1 0900000 слWба {mDавлiяня) v спре!ах дЕой запорзь(оl Mlcbxol рФи
(код)

20910000,,., слщбе(Fраыiння)усправахдiейзапорiзькоiмiськоiр4r(отр)
(код)

З 09 1 З24 1 1 090 3абёзпечення дiяльностi iнш ял зам4lв у сферl соцФьNого з*исry l соцФьноrо забезпечення(код) (кФквк)

4 Цйi д€рхавноi полfихи, на досяпенхя яких спрямовано реmiзаЦь бюметноl проФами

Цль державноi полпики

:эпсчояня ФFкцояFаянr зашцч якип нФас couФbнi пофчв дп
:зч.ння харщанням дП€й та сiмбй у Sамqi

3

7 Вщлки (Hqaнi р.дпи з бющ.ry) та напрями вихорffiахня бюд.тних хоштiв з. бюs.тною проФамою

Е

9
Зафзпач.ння фFхфонЕання замФу, який tФаЕ
:оцФьнi пщдПям тасiм'ям з il2 991,0( з з42 991,0( з а2 973,4Е з з42 973,4( 17 5 -17,5,

2 Забезчення харчFанням дiей та сiмей узам4i 227 2оз,0l 227 2оз,0l 226 9зз 0: 226 9зз,0: -269,s; _69,9;

з 99 711 0( 99 71 1,0( 99 7 1 1,0{ 99 71 1,0(

энання дорFонь дапtrатiэ обл*ноl р4и 36 720,0( 49 725,0( 86 445,0( з4 659,54 45 з29,0( 79 988,54 ,2 060,4с { зs,0( j 456,4(

]икон.ння дорFёнь дамffiв MbbKoi DФи 12 000,0( 25 000,0( 37 000,0( 2 000,0с 25 000,0( з7 000,0(

з 618 91, з 793 350,0( 606 06

Jацання 1: Економiя в{ниýа у зв'яJry з н.поан.м фFхЦонFанням ц.frру .прщ
]авдання 2 У эв'язry ! тим, чо ч.юр фркчонував н.повний pix.
]авдафнс 4 Економ,я виhииа у зв'язry J пDовед.нн

8 ВЩffКИ (НФаНi ý6дпи з бюмаry) на р.шiз.цю мЬч.виlраdонsьних проФам, яхi !ихощться в м.х.х бЕц.тноl проФами

Зffв.рм.но у п*портi бьдстноi проФам& KftoBi вщатки (нФанi кредити)

6 7'дlmч зап на 201$2021 рош 36 720,ф | 149 вl 145о10,00 a56,al
12 N,ф| 25ооо,ос 37 N,ф 2 N,00 25 N,ф 37 000,ф
1в T2l 156,0( 46 659,5! { 398,00| { 458,4l

Дхероло нформацi

Злверд.но у паспортi бюмеlноi
проrрами досяплiза ращох хасових вцаткiв

2 4 7
,Hi пФлуr, дiтям та сiм'ям

laRi чпDавлlнського облiw 1 1

(]льк]сrь штатних .рацвникlв цёfrрiв Фцilьноi питримки дfrей та сlмей ,сlб 24,0( 24,0( 24 0с 24,0(

laHi иоавлiюьхого облiр 3ý з1 зs 3(

rciб 3! з! 3{ з!

i влрати на одне мiфе в qепрi соцаьноiпИтDимки дпай Iа сiмей Е5 718,0с Е5 718,0( 85 71Е,0( 85 71Е,0(
:.р.дньOмafrне Sаробпна Mffa праФвникlв ц.fr PiB сочФБiЫ лЙщffi

8 061 0с 8 061,0( 8 m1,0( 8 061,0(

аfrDаIи на одного оде 8571I а5 718,0( Е5 718 0(

lиьхють сочФьних пофtr, якi Hqaнi цсfrрами софmьноi пйтримкидfiей та
7l 7l 7l 78

зl 3! з! зl

5 82i 5 02б| 5 82t 5 82(

l0( 10(
зl поrдfuння dлммннr i пmп!.,ir лл-.-.*"л-*л.лл---Г

l
(fьксть оди-иqь оолФна"нr{пр€дvетiвдовtос-Dо(ово-о lорисщанiс,, ло
планустьсяпDидбати втч
''

12,464 12,4в4 12,461 12 461

iютерноrо облqнавня 12,60( 12,60с 12 60с 12,60(

28,3 28з
ереднi вщатки ха прщбання одиниф iншого облФвання 8,40( 8,10с 8,40с 8,40(

| 

вясOток lаозJпеч.ннOсп облцнанхям та лр.дм.rами дов.шроiового
lкоDи(mання до потоёби 100 с 100,с 100,( 100,



49 725,0( 49 725,0( 45 з29,0( 45 з29,0( _4 396 0( _4 396,0(

Jо6.я. вщffкlв, спDямованих на прщб.пнс прбдметlэ, м.блlв матерlФlв
Zlоблшнання ra rнвалаою бюцётним rановам

s 720,0с s 720 0( з4 659,4( з4 659,4t ,2 Ф0,5/ -2 Ф0,5,

Гь#ь оашцБ, яmм маryЕюя прцб.ння прбдиотiа мебпв, Malepiмlв,
)6лФн.ння та lнвбпбою

49 725,0( 49 725 0с 45 з29,0с 45 329,0( -4 зs,0( ,4 з96,0(

-ТГе*дн 

вца:<и ю прцбання предм6,1в, чат€рlФв облщнан-r та fiве{аою на l I

2lодинrш заюцч lm* lрозра
lоясхGння щодо причхн Ф36ll@т.Й Mlx sЕршехимl Yа дФягхлими rзультаilвнlми пф

=ховомlя 
бuнUilа у зв'яJry, лрбеаенням бJехmфпU, Jаfчлl€еrь

s 720,0( 36 720,0( 34 659,5Z з4 659,5] -2 060,4( _2 060 4(

tц.оток заб€зпеченвя Sаfr Фiв предм€тами, мебпями, матерlалами, 100 ( 100,( 100, 100,

100,( 100, 100, 100,

ffi

l ::1""jj"lч::]:#:::т 
орп.хнiки 1а комп, Етэрноrо облФнанхя 12 000,0( 25 000,0с з7 000,0( 12 000,оd ,,25р00,0( 37 000 0(

1

12 000,0( 37 000,0( 12 000,0( 25 000,0с з7 000,0сl;;:;;;:l;;";J;;";;.;,;;;;"
10( 10{ 20( 10( 10( 20с

сiмТабо Fовil, набля.нядо сiм.йних, лрав дiёй

;Ъ.J** м щЬ.*q*, Иц.*.фfr., smw* у ffiFi

НЕчмш фу1l(6ч (уf,рфлiЦнл) у Фрфsх аimad ЭarоДзыоIм,'смрad!

НЕчФыuк сiёалу бухaФmaФюо облiку па фiпнфi , аолшча
буraaлmср ёлухбч (упрылiння) у фрфu аmёй ЗалорrЪd tiсtr рэаU

(iнiфми та прiS.ицё)

(iнiчilи та прiэаище)



1 0900000
(код)

2 0910000
(код)

з, 091з210
(кOд)

Затверджеяо
Наказ МiнaФерства фiнансiв Украiни

26.08,2014 м 8зб
"(у редакцil наiФу МiнiФерства фiнансiв
УФаlни

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за 2019 piк

слWба{Yпрамiння)чслравахдiтей запорiзькоIмiсЬiоIрilи(отР) .,',- -'.-_

-lФМуФня 

siдпоsiдальноrо виконавця)

Цiлi деркавноl полiтикИ, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюдхетноI програми

iiдliiовirо*имулюваннятамотивацпдопицi'матерiаль*оtпiдтримкиоезрооь*ихтаiншиххатегорitосi0 -' '

6 Защання бюдхетноI програми

вщатхи (надаяi (рqити a бqжеry) та напрями використання бюджетних коштiв 3а бюджетнOю програмою

вида'ки(нФанiкредитизбюдхету)нареалiзаl'l.юмiсцевих/регiональнихпроrрам'якiвиконуютьсявмемхбюджетноiпроlрами

9 Результативнi показники бюдхетноi проrрами та аналiз ix виконання

залучити для органiзачii та проведення

1о, Узагальнений висновох пр виконання бюджетноl прграми,

забезлечення тимчасоаоI зайнятоФi населення цляхом оргаяiзачiI та

-' за!начаються Bci напрями викориФання бюджетних хощтiв, затвердженi

Началы!к службч (упраФiння) у справах аimй gапорhькаi

MicbKo| раOч

Начальнuх вidОiлу бухаалreрськоео облiку mо звimносmi -

.олфнuй бухаалmр Фужбч (рраФiння) у справах аimей

З а порiзьюi м icb{oi раOч



Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на 09.01,2020 року

,l . 0,160
(ктпквк мБ)

Назва бюметноi програми

yci програми головного розпорядника, за якими сmадено звlт про виконання паспорry

визначення факторiв через якi не досягнутоНазва бюметноТ програмi

Начальник служби (управлiння) у справах

дiтей Запорiзькоi MicbKoI ради

начальник вlддlлу 0ухгалтерського оOлlку
та звiтностi - головний бухгалтер служби
(управлiння) у справах дiтей ЗапорiзькоТ
MicbKoT рали

Н.С. Сиворакша

/

(iнiцiали та прiзвище)

Ю.о. Шаповал
(iнiцiали та прiзвице)


