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Підпрограма 
1 1040 Інші видатки

Завдання 1

Надання соціальної допомоги 
наркозалежній молоді

Завдання 2

2 1040

Надання невідкладної 
комплексної допомоги 
особам, які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах, що 
сприятиме 
якнайшвидшому їх 
поверненню до  
нормальних умов 
життєдіяльності

Завдання 3

3 1040

Запровадження нових 
форм соціальної 
підтримки жінок та 
запобігання відмові 
батьків від 
новонароджених дітей

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
1113500

1

1
од мережа

од штатний розпис

од статут

2

осіб статистичні 
дані,звіт

3

грн кошторис

грн кошторис

4
осіб звіт

59943,8

360 45

-4781,3

0

Аналіз стану виконання результативних показників

-126

середньорічні витрати на одне місце в центрі

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру.

0

3633,0

64725,0

32

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру.

продукту

середньомісячна заробітна плата працівників 
центру 3633,0

За рахунок економного використання запланованих коштів.

кількість реабілітованих пацієнтів

якості

0
0

спеціальний фонд

Підпрограма 1
3 6

Одиниця 
виміру

(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(КПКВК  ДБ)

загальний фонд

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

8

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

96

ефективності

-315

1113500

Надання соціальної допомоги 
наркозалежній молоді

 Регіональна цільова програма 1
1

Підпрограма 2

Підпрограма 1

7

Показники

578,9

1113500 1005,4

32

8

205,0

3450,5 205,0

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

№           
з/п

Завдання 

Усього

КПКВК

2

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

3655,5 3340,2 139,3 3479,5 -110,3

Касові видатки (надані 
кредити)

загальн
ий                

фонд

Затверджено паспортом бюджетної програми з 
урахуванням змін

10

спеціальний 
фонд

разом

5

1778,9

разом

загальн
ий                

фонд

-110,33479,53655,5

спеціальн
ий фонд

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період

3340,2

спеціальний 
фонд

разом

3

1866,2 205,0 2071,2 -65,7

12

спеціальний 
фонд разом

136 7 8

спеціальний 
фонд

разом

загальний фондразом

25

разомзагальний                
фонд

139,3

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

21 9

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

Пояснення щодо причин 
відхилення

14

загальний                
фонд

тис.грн

1113500

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

Інші видатки
(КПКВК  ДБ)

1100000
(КПКВК  ДБ)

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

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

5 6 7 83 4

1110000
(найменування відповідального виконавця)

1005,4

11

спеціальн
ий фонд разом

-176,0

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

КФКВК

5

тис.грн

загальний                
фонд

Відхилення

Джерело 
інфор-мації

кількість місць у центрі

кількість осіб,які пребували протягом року у 
центрі

-65,7

9 10

3450,5

Пояснення щодо 
причин відхиленняспеціальни

й фонд разом

-65,7

Відхилення

тис.грн

загальний                
фонд

-176,0

По загальному фонду 
економія: за рахунок 

працюючих інвалідів,по яких 
нарахування становить 8,41%,а 
не 22%.,відмінено відрядження 

у директора, теплі погодні 
умови призвели до менших 

витрат по оплаті комунальних 
послуг та 

енергоносіїв.Відповідно до 
ст.49 Постанови КМ України 
№228 від 28.02.2002р."Про 

затвердження Порядку 
складання, розгляду,

           затвердження та 
основних вимог до виконання

                   кошторисів 
бюджетних установ",видатки 

або надання кредитів з 
бюджету спеціального фонду

бюджету  провадяться  
виключно  в  межах  і за 

рахунок відповідних
надходжень  до  цього  фонду  

на підставі кошторисів з 
урахуванням

внесених  до  них  змін. 

139,3 1918,2 -87,3 -153,0

За рахунок теплих погодніх 
умов витрати на оплату 
комунальних послуг та 

енергоносіїв менші 
запланованих.

2 4

1113500

7

578,9

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

563,2

998,1 998,1 -7,3 0,0 -7,3

-15,7

Всього

0,0-15,7563,2

№ 
з/п

Економія за рахунок 
працюючих інвалідів,по яких 

нарахування становить 8,41%,а 
не 22%.

1

Інші видатки

КПКВК

19,25

затрат
кількість центрів

кількість штатних працівників 19,25
1



2 1113500

1
од мережа

од штатний розпис

од положення

2

осіб статистичні 
дані,звіт

осіб статистичні 
дані,звіт

3
грн кошторис

дн облік руху 
клієнтів

осіб облік руху 
клієнтів

грн кошторис

4

% статистична 
звітність

% статистична 
звітність

3 1113500

1
од мережа

од штатний розпис

од положення

2

осіб договір про надання 
соціальних послуг

3

грн кошторис

грн кошторис

4

од
особові справи 

отримувачів 
соціальних послуг

8

загальний 
фонд

спеціал
ьний 
фонд

разом спеціальн
ий фонд разом

3 4 5 6 14 15

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

Кількість місць для проживання

середньомісячна заробітна плата працівників 
центру

3962 3962 0

2830 2830 0

8

Кількість осіб, які отримали допомогу в 
рамках цілодлбового стаціонару. 66 66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
продукту

ефективності

0

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

10 10 0

0

Завдання 

1

Найменування джерел надходженьКод

2

Інвестиційний проект 1

Кількість осіб, які отримали допомогу в 
рамках денного стціонару та телефонного 
консультування.

1070

Витрати на перебування 1 особи

Людино-дні перебування у закладі

Збільшення осіб, яким надано соціальні 
послуги в закладі в порівнянні з минулим 
роком.

15

-372

(підпис) (прізвище та ініціали)
Клімов В.І.

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду

1

12 13

разом

Касові видатки за звітний період

загальний 
фонд

загальний 
фонд

0

7000 8533 1533

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

15 0

якості

Відсоток кількості осіб, які раніше 
перебували на цілодобовому стаціонарі та 
повернулися до нормальних умов 

спеціальн
ий фонд

9 10 118

9090

загальний 
фонд

спеціа
льний 
фонд

разом

(підпис) (прізвище та ініціали)
Мацьоха І.Ю.

Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування(за 
видами)

1 0

Підпрограма 1

КПКВ
К

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

7

План видатків звітного періоду

Інвестиційний проект 2

Кількість центрів

Запровадження нових форм соціальної 
підтримки жінок та запобігання відмові 
батьків від новонароджених дітей

затрат

Надання невідкладної комплексної 
допомоги особам, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, що 
сприятиме якнайшвидшому їх 
поверненню до  нормальних умов 
життєдіяльнлсті

Кількість штатних працівників 7,5 7,5 0

Середня наповнюваність закладу 8

1442

Згідно журналу реєстрації відвідувачів центру.

Завдання 

затрат
1 1 0

Кількість штатних працівників 8 8 0
Кількість центрів

продукту

Кількість місць для проживання 14 14 0

ефективності

Кількість клієнтів, які перебували протягом 
року в соціальному центрі матері і дитини

14 14 0

середньомісячна заробітна плата працівників 
центру

4378 4378 0

Середньорічні витрати на одне місце в 
соціальному центрі матері і дитини 71814 71293 -521

Кількість відсутніх ризиків відмов матері від 
дитини та позбавлення батьківських прав, 
нормалізації і стабілізації життєвої ситуації 

7 7 0

За рахунок економного використання запланованих коштів.
якості


