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Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації
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Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  

29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

 Служби у справах дітей Луганської облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



4.

5.

6.

N з/п

1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Інші поточні видатки 268100,00 0 268100,00

268100,00 0 268100,00Усього

Ціль державної політики

Забезпеченн реалізації прав та законних інтересів дітей, належних умов утриманнята виховання, навчання повноцінного розвитку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

Забезпечення  соціально-правового захисту дітей, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення заходів щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних 

життєвих обставинах

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 268100,00  гривень, у тому числі загального фонду - 268100,00 гривень та спеціального 

фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                                                                              Конституція 

України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР), Цивільний та Сімейний кодекси України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Розпорядження голови ОДА-керівника обласної військово-цивільної адміністрації №925 від 24.12.2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік"                                                                                                                                                                                                                                         

_

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма  соціального-

економічного розвитку Луганської 

області  на 2021 р. розпорядження 

від 28.12.2020 №936 

268100,00 0 268100,00

268100,00 0,00 268100,00

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг витрат на виконання заходів грн.

розпорядження голови ОДА-

керівника ОВЦА №925 від 

24.12.2020"Про обласний 

бюджет на 2021 рік"

268100,00 0 268100,00

 кількість дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 

що перебувають на первинному обліку 

ССД, з них: виховуються  під опікою, 

піклуванням в ПС, ДБСТ та  діти які 

перебувають на обліку в складних 

життєвих обставинах

осіб
Єдина державна інформаційно-

аналітична програма "Діти
1421 0 1421

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

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



2 продукту

кількість заходів од.
 план заходів служби на 2021 

рік
9 0 9

кількість учасників заходів осіб
 план заходів служби на 2021 

рік
2004 0 2004

3 ефективності

середні витрати на проведення 

одного  заходу 
грн. розрахунок 29789,00 0 29789,00

середні витрати на забезпечення 

участі  одного учасника
грн. розрахунок 134,00 0 134,00

4 якості

Питома вага дітей, охоплених 

заходами, до кількості дітей, що 

перебувають на обліку служби у 

справах дітей

% розрахунок 141 0 141

(підпис)

Назва місцевого фінансового органу

(підпис)

Дата погодження

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи - головного

розпорядника бюджетних коштів /

заступник керівника установи Р.В.Родіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового

органу Т.В.Анікієва


