
Інформація про цілі державної політики у сфері  

захисту прав дітей, реалізацію якої забезпечує  

управління з питань захисту прав дітей Кропивницького міської ради, та 

показники їх досягнення в межах  

бюджетних програм за  2021 року  

 

Управління з питань захисту прав дітей (далі — Управління) — 

виконавчий орган Кропивницької міської ради, діяльність якого 

регламентується Положенням про управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради, затвердженим рішенням міської ради від                   

02 лютого 2021 року № 57. 

Управління забезпечує реалізацію державної політики з питань 

соціального захисту прав дітей, запобігання дитячий бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Основними напрямками 

роботи Управління є здійснення заходів  спрямований на поліпшення 

становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, 

запобігання дитячий бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню 

дітьми правопорушень; здійснення влаштування дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування , до прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння усиновленню; сприяння 

розвитку усіх форм сімейного виховання дітей –сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; реалізація питань пов’язаних із забезпеченням 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , та осіб  з їх 

числа, ведення обліку дітей шкільного  та дошкільного віку. 

У 2021 році в управлінні діяло чотири бюджетних програми.                            

На забезпечення виконання яких було передбачено 14 424,4 тис.грн та 

використано  14391,3 тис.грн.   

1. КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у сфері захисту 

прав дітей» 

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію 

бюджетної програми – реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і 

законних інтересів дітей  на місцевому рівні.  

Метою бюджетної програми є керівництво і управління у сфері захисту 

прав дітей. 

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 

захисту прав дітей у 2021 році використано 4 111 929,98 грн., з них: 

- на виплату заробітної плати – 3 043 727,48 грн.; 

- нарахування на оплату праці – 662 063,18 грн.; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 68 300,0 грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 317 230,00 грн.; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20000,00 грн 

- видатки на відрядження -  609,32 грн. 

 

2. КПКВК МБ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту» 
Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію 

бюджетної програми – соціально-правовий захист дітей, запобігання дитячий 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.  



Метою бюджетної програми є забезпечення надання соціальних послуг 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення 

соціально-правового захисту дітей. 

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій 

та завдань, покладених на управління, а також забезпечити виконання заходів 

Міської програми соціально – правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2020 – 2022 роки, затверджена рішенням міської ради від                    

14 лютого 2020 року № 3107 (зі змінима), а саме: 

- забезпеченно проведення акції «Готуємо дітей до школи» з нагоди Дня знань 

для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- забезпечено відзначення  Дня усиновлення, Дня матері та Дня сім'ї ; 

- забезпечено проведення профілактичних рейдів по виявленню дітей, які 

займаються бродяжництвом, жебракуванням, рейдів по обстеженню умов 

проживання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- забезпечено виготовлення та розповсюдження інформаційно-методичних 

матеріалів з питань захисту прав дитини та друкованої продуції з метою 

популяризації сімейних форм виховання; 

-  забезпеченно відзначення  новорічних свят та Дня Святого Миколая для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,  які 

перебувають у складних життєвих обставинах,  дітей з інвалідністю із числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- забезпечено відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю для дітей з 

інвалідністю із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах; 

Видатки за бюджетною програмою у 2021 році склали 149 419,81 грн з них: 

- оплата послуг (крім комунальних) – 49990,0 грн.; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 94429,81 грн. 

 

3. КПКВК МБ 0916083 «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» . 

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізація 

бюджетної програми – забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Мета бюджетної програми направлена на забезпечення житлом та 

приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. 

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій 

та завдань, покладених на управління, а також забезпечити виконання заходів 

програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки (зі змінами), а саме: 

- перераховано 23 особам грошову компенсацію за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей – сиріт, дітей , позбавлених батьківського 

піклування , осіб з їх числа . 



Видатки за бюджетною програмою у 2021 році склали 10 053 056,00 грн 

з них: 

-Капітальні трансферти населенню  -10 053 056,0 грн. ( 9 154 314,0 грн - 

субвенція з державного бюджету та 898 742, 0грн.- співфінансування з міського 

бюджету) 

 

4. КПКВК МБ 0917530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та 

інформатики»  
Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, 

спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування.  

Мета бюджетної програми направлена на створення оптимальних умов 

для задоволення інформаційних потреб управління з використанням 

електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп’ютерних технологій.  

. У 2021 році здійснені видатки по загальному фонду в сумі 35034,80 грн 

для забезпечення оновлення програмного забезпечення (МеDoc, AIC місцеві 

бюджети, ІС ПРО, Реєстр обліку шкільного та дошкільного віку) та 

придбання антевірусного програмного забезпечення. По спеціальному фонду 

здійснені видатки в сумі 41 900 грн на придбання персонального комп’ютера 

та багатофункціонального пристрою.  
 

Додатки: 

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2021 

рік;  

2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми за 2021 рік; 

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, 

які виконуються в межах бюджетної програми за 2021 рік. 

 

Публічне представлення Інформації Управління про виконання 

бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики, 

буде проводитися 08 лютого 2022 року о 9.00 години у приміщенні 117 

будівлі міської ради. 

 

 

Начальник управління            Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



(тис. грн.)

план на 

2021 рік з 

урахування

м внесених 

змін

касове 

виконання 

за 2021 рік

план на 

2021 рік з 

урахування

м внесених 

змін

касове 

виконання 

за 2021 рік

план на 

2021 рік з 

урахування

м внесених 

змін

касове 

виконання за 

2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4329,3 4296,3 10095,1 10095,0 14424,4 14391,3

2110 Оплата праці 3047,0 3043,7 0,0 0,0 3047,0 3043,7
2120 Нарахування на оплату 

праці 662,4 662,1 0,0 0,0 662,4 662,1
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 135,4 119,4 0,0 0,0 135,4 119,4
2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 415,6 402,2 0,0 0,0 415,6 402,2

2250 Витрати на відрядження 0,6 0,6 0,6 0,6
2270 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 68,3 68,3 0,0 0,0 68,3 68,3

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 0,0 0,0 42,0 41,9 42,0 41,9
3240 капітальні трансферти 

населеню 10053,1 10053,1 10053,1 10053,1

910160 0111

Видатки всього 4115,5 4111,9 0,0 0,0 4115,5 4111,9

2110 Оплата праці 3047,0 3043,7 0,0 0,0 3047,0 3043,7
2120 Нарахування на оплату 

праці 662,4 662,1 0,0 0,0 662,4 662,1
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0
2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 317,2 317,2 0,0 0,0 317,2 317,2

2250 Витрати на відрядження 0,6 0,6 0,6 0,6
2270 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 68,3 68,3 0,0 0,0 68,3 68,3

0913112 1040

Видатки всього 177,7 149,4 0,0 0,0 177,7 149,4

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 115,4 99,4 0,0 0,0 115,4 99,4

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 62,3 50,0 0,0 0,0 62,3 50,0

0917530 1040

Видатки всього 36,1 35,0 42,0 41,9 78,1 76,9
2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 36,1 35,0 36,1 35,0
3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 42,0 41,9 42,0 41,9

0916083 0610

Видатки всього 0,0 0,0 10053,1 10053,1 10053,1 10053,1

3240 капітальні трансферти 

населеню 10053,1 10053,1 10053,1 10053,1

Видатки всього за головним розпорядником коштів:                              

в т.ч.    

в т.ч. за бюджетними програмами

«Керівництво і управління у сфері захисту прав  дітей»

«Заходи державної політикиз питань дітей та їх соціального захисту»

«Інші заходи  у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»

«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»

з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

або класифікації кредитування бюджету

Управління з питань захисту прав дітей  Кропивницькоъ міської ради 

за 2021 рік

Код програмної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету/код економічної 

класифікації видатків бюджету 

обо код кредитування бюджету

Код 

функціональ-

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування 

згідно з 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

 ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами



зальний 

фонд

спеціальни

й фонд

разом зальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

разом зальний 

фонд

спеціа

льний 

фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 17 17 16 16 -1 -1

2 продукту

Кількість отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг
шт

Журнал реєстрації вхідної 

документації
4000 4000 4756 4756 +756 +756

Кількість підготовлених розпоряджень, 

рішень, наказів
шт

Журнал реєстрації 

розпоряджень рішень, наказів
500 500 770 770 +270 +270

3 ефективності
Кількість отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг на 1 працівника
шт розрахунок 235 235 297 297 +62 +62

Кількість розроблених розпоряджень, 

рішень, наказів на 1 працівника
шт розрахунок 29 29 48 48 +19 +19

Середні витрати на утримання однієї 

штатної одиниці
тис. грн розрахунок 242,1 242,1 257 257 +14,9 +14,9

2 продукту

кількість  заходів з питань дітей од.

Календарний план на 

реалізацію програм і заходів 

на 2021 рік
7 7 7 7 0 0

кількість учасників  в заходах з питань 

дітей
осіб

електронна база дітей ЄІАС 

"Діти", положення про 

проведення заходу

455 455 472 472 +17 +17

3 ефективності
середні витрати на проведення одного  

заходу  з питань дітей
грн.

розрахунок 25386 25386 21346 21346 -4040 -4040

середні витрати на забезпечення участі 

у заходах з питань дітей одного 

учасника

грн.

розрахунок
391 391 317 317 -74 -74

4 якості
динаміка кількості дітей, охоплених 

заходами з питань дітей, порівняно з 

минулим роком, %; 

%
розрахунок

758 758 787 787 +29 +29

1 затрат

обсяг витрат на оплату послуг з 

інформатизації
 грн розрахунок до кошториса 36100 36100 35035 35035 -1065 -100 -1165

обсяг витрат на придбання 

комп'ютерної техніки 
 грн розрахунок до кошториса 42000 42000 41900 41900 -100 -100

2 продукту

кількість придбаної комп'ютерної 

техніки 
одиниць

Програма розвитку місцевого 

електроного урядування на 

2019-2021 року
0 2 2 0 2 2 0 0 0

кількість послуг з інформатизації одиниць

Програма розвитку місцевого 

електроного урядування на 

2019-2021 року
23 0 23 19 0 19 -4 0 -4

3 ефективності
середні витрати на придбання 1 

одиниці комп'ютерної техніки
тис. грн розрахунок 21,0 21,0 0 21 21,0 0 0 0

середні витрати однієї одиниці послуг з 

інформатизації 
тис. грн розрахунок 1,6 0,0 1,6 1,8 0 1,8 +0,2 0 +0,2

4 якості

Відсоток кількості виконаних послуг та 

придбання комп'ютерної техніки від 

загальної кількості, що планувалась

% розрахунок 0 100 100 0 0

0910160 «Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей»

0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

0917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»

що характеризують виконання бюджетної програми

Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

За 2021 рік

№ 

з/п

Показники Одини

ця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми за 

звітний період

Виконано за звітний період Відхилення

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,



1 затрат

кількість дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які перебувають на 

обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов

осіб

Протоколи комісії №4 від 

22.09.21, №5 від 08.10.21 та 

№7 від 11.11.21  комісії з 

питань розгляду заяв про 

призначення грошової 

компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, а 

також членів їх сімей, за 

рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету

0 202 202 0 202 202 0 0 0

кількість дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, яким  буде придбане 

житло

Протокол №2 від 30.09.21 та 

протокол №3 від 25.11.21 

засідання регіональної комісії 

з птань формування 

пропозицій щодо розподілу 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на 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

23 23 0 23 23 0 0 0

Обсяг видатки на придбання житла для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 

числа

грн.
розпорядження голови ОДА , 

кошторис
0 10053056 10053056 0 10053056 10053056 0 0 0

в тому числі за рахунок коштів 

місцевого бюджету (співфінансування)
грн. кошторис 0 898742 898742 0 898742 898742 0 0 0

за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету бюджету 
грн.

Протоколи №2 від 30.09.21 та 

№ 3 від  25.11.21 засідання 

регіональної комісії 
0 9154314 9154314 0 9154314 9154314 0 0 0

2 продукту
Кількість   житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа

шт Розрахунок 0 23 23 0 23 23 0 0 0

Загальна площа  житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

м.кв.
Відповідно до Постанови від 

26.05.2021 р. № 615 
0 753 753 0 753 753 0 0 0

3 ефективності
середня вартість 1м2  житла для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

тис. грн розрахунок 0 13,4 13,4 0 13,4 13,4 0 0,0 0,0

середня площа 1 житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

м.кв. розрахунок 0 32,7 32,7 0 32,7 32,7 0 0,0 0,0

4 якості

Відсоток дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа від загальної їх кількості 

, у яких в поточному році  буде 

вирішені житлові питання

% розрахунок 0 11 11 11 11 0 0 0

Відсоток дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа  буде забезпечених 

житлом %

розрахунок

0 100 100 0 100 100 0 0 0

0916083 «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»



зальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом зальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Міська програма 

соціально - правового 

захисту дітей, 

профілактики 

правопорушень у 

дитячому середовищі 

та популяризації 

сімейних форм 

виховання на 2020-

2022 роки

0913112

Заходи державної 

політики з питань 

дітей та їх 

соціального захисту

177,7 0,0 177,7 149,4 0,0 149,4

Програма  

забезпечення житлом 

дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на 2019-2021 

роки

0916083

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

0,0 10053,1 10053,1 0,0 10053,1 10053,1

177,7 10053,1 10230,8 149,4 10053,1 10202,5
Разом

регіональних цільових програм, які виконуються

в межах бюджетної програми

Управління з питань захисту прав дітей  Кропивницької міської ради 

за 2021 рік

Назва регіональної 

бюджетної програми

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування 

згідно з програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію


