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1, 4з00000
1код Проrрамно-r иасифiкiцi

видаткiв та кредитування
.!i.l !д.л.л 66,gan^

(код Про.рамноi Фаqфiкацi'i
бидаткiв та кредrqвання

uiл!lа.л.л 66nv.w\

3, 4з13112
1*од Про.раr"оiББЙýffi

видаткiв та кредитування
мiсцевоrо бюджеry)

MlcbKol
1найменування вЦпоБЦБлiнББЪiЙiаifr

(код Типовоi програмноl
1 040

(код Функцiональноi
масифiкачii видаткiв та
кредиryвання бюджету)

3112

шасифiкацii видаткiв та
(редитування чiсцевоrо

полlтики з питань дiтей та П

(код s едРпоy}

,t4549000000

((од бюджеry)

4, l_{iлi державноi полiтики. на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетно' програми

5 Мета бюджетноi проrрами

в сiм'ях, якr неспроможнi або не

видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коцлгiв за бюджетною програмою

у тому числi тих, якi виховуються в
'ях, якi неспроможнi або не бажають

8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регrональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

054 1 0576



9, Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ix виконання

N9 з/п показниrи Одниця
вимiру !жерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюджетноj
проrрами

9актичнl результативнl показники,

досяrнугi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджеw)

Вйхилення

загальний
фонд

спецlальнии
фонд усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальнии
фонд

спецlальний

фонд
усього

1 2 5 ь 7 8 а 10 ,1 ,l 12 1з
1 твореннЯ умов мЯ забезпеченНя праВ дiтей, У тому числi rих, якi виховуються в сiм'ях, якi неспроможнi або не бажають виконувати виховнi функШi

продукry

1

(lлькigrь регiональних заходiв дерх<авноi полiтики з питань
цiтей од <алендарний план

q с

кlлькlсть учасникlв репональних заходiв державноi полiтики
з питань дiтей ссiб звlтнlсть установ

200 200 178 178 -22 -22

та показниками
кlлькlсmь cuplm mа

кlлькlсть дlтеи-сирlт та дпеи, позоавлених оатькlвського
пiклування, влаштованих у прийомнi ciм'i та дитячi будинки
сiмейного типу эсiб звiтнiсть установ

160 16с 174 174 14 14

Пояснення tцодо мlж ими та
немФк|lUвrcmь кiлькiсmь djmей mа dimей

эменшення показнuка

10, УзагальнениЙ висновок про виконання бюджетноi програми.

Бюджетна програма виконана на 100%, ч.lо дало мо)tоивiсть в повному

Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштlв, затвердженl у

показниками

показниками

державноТ полiтики з питань дiтей

ОлексанOр БЕРЕЗА

витрати на заОезпечення участi одного учасника в

дерхавноТ полiтики з питань дiтей (порiвняно з

тивно_териториальнlй одиницi(порiвняно з

вага дiтей.охоплених заходами вiд кiлБiЪстr

ивнi показники виконанi в обсязt

15 дiоэ'.
Укрдli9

Голова аOмiнiсmрацri
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

,$щъ
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Ольеа РУБЕЦЬ
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