
1.

2. 

3.

4. 

5. 

1 3 4
Підпрограма 1

1 1040

Утримання закладів,що 
надають соціальні 
послуги дітям,які 
опинились у складних 
життєвих обставинах
Завдання 3
Надання соціальними 
гуртожитками послуг дітям-
сиротам та дітям,позбавленим 
батьківського 
піклування,віком від 15до18 
років,а також особам з числа 
дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених 
батьківського 
піклування,віком від 18 до 23 
років з тимчасового 
проживання та створення умов 
для соціальної адаптації 
осіб,що в них проживають,та їх 
підготовка до самостійного 
життя

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми,за звітний період:

11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1 2 4 5
1113111

1

од. мережа

осіб штатний 
розпис

од мережа

2

осіб мережа

3

грн кошторис

грн кошторис

-3,7

На протязі року 
було прийнято 
працівника з 
інвалідністю-

відповідно 
нарахування на 
заробітну плату 

зменшились з 22% 
на 8,41%.

Всього

Утримання закладів,що надають 
соціальні послуги дітям,які опинились у 
складних життєвих обставинах

633,3

Затверджено паспортом бюджетної програми 
з урахуванням змін

637,0

13

1

№           
з/п

-3,7

0,0
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Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Пояснення 
щодо 

причин 
відхилення

спеціальни
й фонд

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру,фактична кількість осіб,що перебували в центрі на протязі року більша запланованої кількості,відповідно витрати на 1-ну особу 
зменшились.

637,0 633,3

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру.

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний період Відхилення

тис.грн

разомзагальний                
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Касові видатки (надані 
кредити)

загальн
ий                

фонд

загальний                
фонд

спеціальний 
фонд разом

2

5

0,0637,0

загальний                
фонд

9 10

(КПКВК  ДБ)

9

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

тис.грн

0,0

Пояснення щодо 
причин відхилення
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ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

5 6 7 8

тис.грн

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1113110

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

спеціальний 
фонд

разом

Джерело 
інфор-
мації

1100000
(КПКВК  ДБ)

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника )

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити)

(КПКВК  ДБ)

3 4

6 7 8

633,3

Відхилення

спеціальний 
фонд разомспеціальн

ий фонд разом загальний                
фонд

11

0,0 -3,70,0

-3,7

-3,7

загальни
й                

фонд

637,0

5

Підпрограма 1

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

3 4

Підпрограма 2

спеціальний 
фонд

разом

633,3 -3,7

633,3

637,0 637,0 633,3

Усього

КПКВК

2

1113111

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-
сиротам та дітям,позбавленим батьківського 
піклування,віком від 15до18 років,а також 
особам з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених 
батьківського піклування,віком від 18 до 23 років 
з тимчасового проживання та створення умов для 
соціальної адаптації осіб,що в них проживають,та 
їх підготовка до самостійного життя

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

№ 
з/п Показники

кількість місць у соціальних гуртожитках 
для дітей-сиріт та дітей,позбавлених 
батьківського піклування
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Підпрограма 1
3 6

Одиниця 
виміру

кількість штатних працівників у соціальних 
гуртожитках для дітей-сиріт,позбавлених 
батьківського піклування

8

6
 Регіональна цільова програма 1

1 2 7 8 9 10

7 8

КПКВК Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний 
період(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

загальний фондразом

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

тис.грн
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний      фонд спеціальний фонд

Відхилення

12

8 0

1

Завдання 3

затрат
кількість соціальних гуртожитків для дітей-
сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування

1 0

7

0

-309,1

0,04198,0 4198,0

102 109

53083,0 52773,9

ефективності

кількість осіб,якіперебували протягом року 
у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського піклування

середньорічні витрати на одне місце в 
соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського піклування

середньомісячна заробітна плата 
працівників соціальних гуртожитків для 
дітей-сиріт та дітей,позбавлених 
батьківського піклування

продукту



4

од
інструкція 

про надання 
соціальних 

послуг

8

загальни
й фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд

разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

якості

Інвестиційний проект 2

КПКВК

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру.

Надходження із бюджету
Інвестиційний проект 1
Підпрограма 1

(підпис) (прізвище та ініціали)

9 10 11 12 13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний 
фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

(підпис)

Завдання 2

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

(прізвище та ініціали)

План видатків звітного періоду

1

Найменування джерел надходженьКод

872

Інші джерела фінансування(за 
видами)

Клімов В.І.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом

Аналіз стану виконання результативних показників

Підпрограма 2

Завдання 1

8640 -3609000
кількість психологічних,соціально-
педагогічних,юридичних,соціально-
економічних та інформаційних 
послуг,наданих протягом року

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими,що затверджені паспортом бюджетної програми


