
№

1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Служба у справах дітей Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 
Волноваського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0910000 Служба у справах дітей Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського 
району Донецької області 44198246

24.01.2022 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0900000 Служба у справах дітей Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського 
району Донецької області 44198246

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР)

 Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456VI)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. №280/97-ВР)Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового 

 методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження керівника Волноваської міської військово- цивільної адміністрації від 14.05.2021 №26"Про утворення Служби у справах дітей Волноваської міської військово- 

 цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області" 
Закон України " Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 року №2558-ІІІ Закони України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей" від 24.01.1995 року №20/95 ВР, "Про охорону дитинства"  від 26.04.2001 року №2402-ІІІ, "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-ІV, Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей",  Розпорядження 
керівника Волноваської міської військово- цивільної адміністрації від 24.12.2021 року №813 " Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 500 000,00 гривень.



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Придбання житла для дітей сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування та житла для створення дитячих будинків сімейного типу

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Волноваській міській територіальній громаді після завершення 
терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

1 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної 
категорії осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з 
метою придбання житла для зазначеної категорії осіб

0,00 500 000,00 500 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 0,00 500 000,00 500 000,00

1 2 3 4 5

1
Програма забезпечння житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваської міської територіальної 
громади на 2022-2023 роки

0,00 500 000,00 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 0,00 500 000,00 500 000,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

0 затрат

14,00

0 Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, яким буде придбано житло

осіб звіт 0,00 4,00 4,00

0
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов
осіб звіт 0,00 14,00

0 Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

од. звіт 0,00 4,00 4,00

0 продукту



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Алла Білоусова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 начальник Тетяна Богданова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

160,00

0 ефективності

0 Загальна площа придбаного житла для дітей сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

кв. м. звіт 0,00 160,00

28,000
Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році 

вирішенні житлові питання
відс. звіт 0,00 28,00

40,00

0 якості

0 Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

кв. м. звіт 0,00 40,00


