
 
 
Додаток 1 
до Програми «Діти Запоріжжя» на 
2019-2021 роки 

 
Завдання і заходи  

з виконання фінансування Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки 

(найменування міської цільової програми) 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогноз-

ний обсяг на 

2019 рік 

(тис.грн) 

Прогноз-

ний обсяг 

на 2020 рік 

(тис.грн) 

Прогноз-

ний обсяг 

на 2021 рік 

(тис.грн) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Підтримка дітей, що 

перебувають на обліку 

в службі (управлінні) у 

справах дітей шляхом 

проведення міських 

заходів 

 

 

1.1. Підтримка дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах шляхом надання адресної 

допомоги та придбання подарунків. 

 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

 

 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

 

 

 

460,910 

 

486,721 

 

 

 

 

511,057 

 

 

 

1.2. Міські заходи для дітей, що 

перебувають на обліку в службі 

(управлінні) у справах дітей, з нагоди 

Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня 

Святого Миколая та Новорічних свят. 

 

 

341,000 

 

 

360,096 

 

 

378,101 

 Разом за завданням 1 801,910  846,817 889,158 

2. Підтримка, розвиток 

та популяризація 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

2.1. Проведення інформаційних кампаній 

з популяризації сімейних форм 

виховання з метою реалізації права 

кожної дитини на проживання в сім’ї. 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

8,000 

 

8,448 

 

8,870 



 

 

 

 

 

2 

батьківського 

піклування 
2.2. Організація та проведення школи 

підтримки прийомних родин. 

  

 

 

62,500 

 

66,000 

 

69,300 

 Разом за завданням 2 70,500 74,448 78,170 

3. Забезпечення 

дитячих будинків 

сімейного типу 

необхідними меблями, 

побутовою технікою та 

іншими предметами 

тривалого вжитку 

3.1.Забезпечення належних умов для 

виховання та розвитку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в дитячих будинках 

сімейного типу. 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

257,826 272,264 285,877 

3.2.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

159,373 168,299 176,714  

 Разом за завданням 3 417,199 440,563 462,591 

4. Створення умов для 

функціонування КЗ 

«Центр соціальної 

підтримки дітей та 

сімей «Затишна 

домівка» 

4.1. Придбання обладнання 

довгострокового користування для 

забезпечення функціонування Центру 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

99,711 105,295 110,560 

 Разом за завданням 4 99,711 105,295 110,560 

5. Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Виконання доручень депутатів обласної 

ради 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд 

обласного 

бюджету  

 

33,450 

 

 

 

35,323 37,089 

спеціальний 

фонд 

обласного 

52,995 55,963 58,761 



 

 

 

 

 

3 

бюджету 

 Разом за завданням 5 86,445 91,286 95,850 

 Разом за програмою 1475,765 1558,409 1636,329 
 
 
 
Секретар міської ради        Р.О. Пидорич  
 
 
 
 


