
Додаток 1

Найменування 

завдання

Найменування завдання Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші)

Прогноз-ний 

обсяг на 

2016 рік (тис. 

грн.)

Прогноз-

ний обсяг 

на 2017 рік 

(тис. грн.)

Прогноз-ний 

обсяг на 

2018 рік (тис. 

грн.)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Проведення міських заходів для дітей, які 

перебувають на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей міської ради до святкових дат.

бюджет міста 20,400 75,367 70,500

1.2. Організація та проведення рейду «Урок», для 

дітей, шкільного віку, які перебувають на обліку в 

службі (управлінні) у справах дітей міської ради.

30,000 38,485 75,850

1.3. Проведення семінарів для сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах.

- 2,654 4,280

50,400 116,506 150,630

позбавлених батьківського піклування, у м. Запоріжжі на 2016-2018 роки
(найменування міської цільової програми)

до Програми соціального захисту дітей та розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у м. Запоріжжі на 2016-2018 роки

з виконання Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

1. Створення умов 

для забезпечення прав 

дітей, у тому числі 

тих, які виховуються 

в сім'ях, які 

неспроможні або не 

бажають виконувати 

виховні функції

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради

Разом за завданням 1

  Завдання і заходи 



2.1 Проведення інформаційних кампаній з 

популяризації сімейних форм виховання з метою 

реалізації права кожної дитини на проживання в 

сім’ї. 

1,990 15,094 8,992

2.2. Проведення семінарів, з метою підвищення 

педагогічної компетентності опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів, усиновлювачів. 

1,067 1,922 3,210

2.3. Проведення міського конкурсу «Кращий опікун, 

піклувальник року». 

21,200 48,566 61,415

2.4. Проведення міських заходів для дітей, які 

перебувають на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей міської ради, з нагоди святкових дат.

22,550 84,887 139,300

2.5. Урочисте вручення пам’ятного подарунка дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які отримують паспорти громадянина 

України.

- 76,235 198,826

2.6. Одноразова адресна цільова допомога дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, випускникам шкіл для придбання одягу 

та взуття.

- 106,848 68,680

2.7. Придбання портфелів та набору канцтоварів для 

майбутніх першокласників, які перебувають на 

обліку в службі (управлінні) у справах дітей міської 

ради.

- 56,737 42,900

46,807 390,289 523,323

97,207 506,795 673,953

Секретар міської ради Р.О. Пидорич 

Разом за програмою

Разом за завданням 2

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради

2. Розвиток сімейних 

форм виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

бюджет міста


