
3 4
Підпрограма 1

1040 Центри соціальних служб для 
сім"ї,дітей та молоді

Завдання 

Надання соціальних послуг 
дітям,молоді та сім"ям,які 
опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують 
сторонньої допомоги

Підпрограма 2

1040
Програми і заходи центрів 
соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

Завдання 

Здійснення заходів із 
забезпечення соціальної 
підтримки та надання 
соціальних послуг дітям,молоді 
та сім"ям,які опинились у 
складних життєвих обставинах

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

11

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

2 4 5

1113131

од статутні 
документи

од штатний розпис

од положення про 
заклади

од статистична 
звітність

грн кошторис

1127,2 -24,6

Пояснення щодо 
причин відхиленняспеціальний 

фонд разом

1151,8

-24,7

0,0

12

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

КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

В установі працює 4 особи з 
інвалідністю,по яким нарахування 

на заробітну плату становить 
8,41% а не 22%.Економія по 

комунальних послугах виникла в 
звязку із меншим використанням 

води.

Всього

Центри соціальних служб для сім"ї,дітей 
та молоді

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний                
фонд

загальни
й                

фонд

спеціальн
ий фонд разомзагальний                

фонд
спеціальний 

фонд
разом

2

5

1202,4

загальний                
фонд

загальн
ий                

фонд

спеціальни
й фонд разом

11

тис.грн

загальний                
фонд

13

0,0

9

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

6 7 8

0,0
83 4

Відхилення

1

9 10

спеціальний 
фонд разом

1177,7 -24,7

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

5 6 7

разом

Касові видатки (надані 
кредити)

Відхилення

спеціальний 
фонд разом

тис.грн

-0,1

9 10

тис.грн

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1113130

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Пояснення щодо причин 
відхилення

14

спеціальний 
фонд

Показники 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)

1127,2

0,0 -24,70,0

-24,6

0,0-0,1

8
 Регіональна цільова програма 1

-24,71177,7

6 7

Усього

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

1202,4

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

1202,4 1202,4 1177,7

КПКВК

2

1113131

Надання соціальних послуг дітям,молоді та 
сім"ям,які опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги

1177,7

середні витрати на утримання одного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Підпрограма 1

Підпрограма 1
3 6

Один
иця 

вимір
у

1 2

кількість штатних працівників центрів 15,5

3 4 5

Підпрограма 2

7 8

КПКВК Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період(касові 
видатки/надані кредити) Відхилення

50,6 50,5 50,5

загальний фондразом

50,6

1151,8

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(КПКВК  ДБ)

загальний      
фонд

спеціальний фонд

Завдання 

затрат

кількість центрів соціальних служб для 
сім"ї,дітей та молоді 1 1

1151822,0

0

0

-24665,7

кількість прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу, сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, охоплених соціальним 
супроводом 

15,5 0

018700

1127156,3

18700

продукту

ефективності

кількість закладів, що надають соціальні послуги 
сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких 
координується центрами соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

42 42

За рахунок економного 
використання запланованих 

коштів.

1113132



грн розрахунково

грн розрахунково

осіб довідки про проходження

осіб довідки про проходження

од путівки про проведення 
заходу

% розрахунково

% розрахунково

1113132

осіб штатний розпис

од путівки про проведення 
заходу

од

журнали 
звернень,картки 

отримувачів 
послуг,путівки про 
проведення заходу

осіб путівки про проведення 
заходу

осіб
журнали 

звернень,картки 
отримувачів 

грн розрахунково

грн розрахунково

% розрахунково

% розрахунково

% розрахунково

загальний фонд
спеціаль

ний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

98 0

затрат

динаміка** кількості осіб регіону, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 
внаслідок проведених заходів та наданих 
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді послуг порівняно з минуим роком

3,1 3,1 0

питома вага дітей, сімей та молоді від загальної 
кількості звернень, які внаслідок отриманих 
соціальних послуг розв'язали свої соціальні 
проблеми та поліпшили своє становище

98

94 94 0

За рахунок збільшення фактичної кількості учасників,що взяли участь у заходах,від планової кількості,витарти на1-го учасника зменшились.

кількість спеціалістів, залучених до заходів 12 12 0

кількість звернень до центру 109 406 297

продукту

кількість заходів центру

2070 4571 2501

кількість учасників заходів, проведених 
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

1968 4165 2197

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні 
послуги, порівняно з минулим роком

Інвестиційний проект 2

КП
КВК

Здійснення заходів із забезпечення соціальної 
підтримки та надання соціальних послуг 
дітям,молоді та сім"ям,які опинились у складних 
життєвих обставинах

Зміна показників якості пов"язано іззалученням більшої кількості волонтерів до надання послуг,поширенням інформації про сімейні форми виховання дітей-сиріт,розповсюдженням буклетів.

якості

якості

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

100

динаміка кількості сімей та осіб,які перебувають 
у складних життєвих обставинах.занятих з 

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

26

538

Збільшення кількості учасників заходів,та відповідно надання соціальних послуг,пов"язано з проведенням у 2017 році благодійних акцій до яких долучалась більша кількість благодійників та 
збільшення кількості напрямів роботи.

317,8

Завдання 

(підпис)

Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

Підпрограма 2

середні витрати на одного учасника заходів, 
проведених центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

середні витрати на один захід, проведених 
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

ефективності

(прізвище та ініціали)

1
динаміка** кількості учасників, охоплених 
заходами центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, порівняно з минулим роком

1

872

Інші джерела фінансування(за видами)

1

Найменування джерел надходженьКод

Мацьоха І.Ю.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Клімов В.І.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом

План видатків звітного періоду

кількість підготовлених прийомних батьків, 
батьків-вихователів, які пройшли навчання з 
метою підвищення їх виховного потенціалу

6548

32

4478

0

кількість послуг, які надані обласним центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

218

0

-1

12 -14

537

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані 
соціальні послуги

37

92

7

-8

32

кількість підготовлених кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки та батьки-
вихователі, які пройшли підготовку та стали 
прийомними батьками або батьками-
вихователями

середні витрати на забезпечення діяльності 
одного працівника центру соціальних служб для 
сім'ї,  дітей та молоді
середні витрати на надання однієї соціальної 
послуги 

В установі працює 4 особи з інвалідністю,по яким нарахування на заробітну плату становить 8,41% а не 22%.Економія по комунальних послугах виникла вза рахунок економного використання 
запланованих коштів.

74311,0

7,0

72719,0

165,0

-1592,0

172,0

30

100

2070

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


