
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20М року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

0900000
(код Проірамної 

] класифікації видатків та
кредитування місцевого 

бюджету)

0910000
(код Профамної 

2 .  класифікації видатків та
кредитування місцевого 

бюджету')

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

___________ Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

25879401
(код за ЄДРПОУ)

Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

25879401
(код за ЄДРПОУ)

0913111 3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих
_____________________________________ обставинах, підтримка функціонувати дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 2210000000

(найменування бюджетної (код бюджету)
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

(код Програмної 
З . класифікації видаткі в за 

кредизування місцевого 
бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків за 

кредизування 
місцевого 
бюджету)

(код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредизування 
бюджету)

N
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально- 
___________________________________________ правового захисту дітей___________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної,педагогічної,медичної, правової та інших

видів допомоги центрам соціально-психологічної реабілітації дітей



г
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

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

підтримка функціонувапна дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей

9066400,00 50000,00 9116400,00 8991470,65 148165,01 9139635,66 -74929,35 98165,01 23235,66

Усього 9066400,00 50000,00 9116400,00 8991470,65 148165,01 9139635,66 -74929,35 98165,01 23235,66
Пояснення щодо причин розбіжнос тей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичних показників від планових відбулися за рахунок економії, що склалась у зв"язку з

виконанням договорів по електроенергії та оплаті природного газу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N Найменування місцевої/ регіональної
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п програми загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

І затрат
кількість центрів 

соціально- 
психологічної 

реабілітації дітей

од. мережа 2 2 2 2

кількість штатних 
працівників у центрах 

соціально- 
психологічної 

реабілітації дітей

осіб
штатний
розпис

56 56 56 56

кількість місць у 
центрах соціально- 

психологічної 
реабілітації дітей

од. мережа 60 60 60 60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає



• 2 продукту
кількість осіб, які 

перебували протягом 
року у центрах 

соціально- 
психологічної 

реабілітації дітей при 
тривалому 

(стаціонарному) 
перебуванні

осіб мережа 158 158 118 118 -40 -40

кількість соціальних 
послуг, наданих 
центрами при 

тривалому 
(стаціонарному) 

перебуванні

од. мережа 869 869 708 708 -161 -161

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що зменшилась кількість дітей, вилучених з біологічних сімей та відповідно
менше влаштованих в центри соціально-психологічної реабілі тації дітей.

3 ефективності

середньорічні витрати 
на одне місце в центрі 

соціально- 
психологічної 

реабілітації дітей

гри. кошторис 151107 833 151940 149857,84 2469,42 152327,26 -1249,16 1636,42 387,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що збільшились видатки по спеціальному фонду, відповідно зросли витрати
на одне місце в центрі.

середні витрати на 
надання однієї 

соціальної послуги
гри. кошторис 10433 58 10491 12699,82 209,27 12909,09 2266,82 151,27 2418,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що збільшились видатки по спеціальному фонду, відповідно зросли витрати
на надання однієї соціальної послуги.

середньомісячна 
заробітна плата 

працівників центрів 
соціально- 

психологічної 
реабілітації дітей

грн. кошторис 7634,67 7634,67 7634,67 7634,67 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

4 якості



Кількість ді тей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування, 

повернутих в сім"ї 
протягом року

осіб
розрахункови

й 18 18 6 6 -12 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими зезультативними показниками: в закладах перебувало мало дітей які позбавлені батьківського піклування та виховуються в сімейних 
юрмах (більшість дітей СЖО складні життєві обставини)

Динаміка кількості 
ді тей, які перебували в 

центрах соціально- 
психологічної 

реабілітації в регіоні 
за рік при тривалому 

(стаціонарному) 
перебуванні, 

порівняно з минулим 
роком

% планові
показники

1,37 1,37 1,23 1,23 -0,14 -0,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що батьки поновились у батьківських
правах, повернулись з довготривалого лікування, з місць позбавлення волі

Аналіз стану виконання результативних показників
Проаналізувавши стан виконання результативних показників за програмою "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" має високий рівень ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За бюджетною програмою 0913111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" здійснювались заходи, що відповідають затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам використання бюджетних 
коштів для досягнення цілі державної політики щодо забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Видатки за загальним та 
спеціальним фондом бюджету проводилась в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного 
використання коштів і одночасного недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно опрацьовувались підтвердні документи та направлялись до 
Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Любов ТИМОФІЇВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія СОЛТИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


