
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000
(КПКВКМБ)

2 .0810000
(КПКВК МБ)

3. 0813040

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період(тис. 0 рн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний
фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30272,4 0 30272,4 30137,2 0 30137,2 135,2 0 135,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФК
ВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено пас 
бюджетної про 

на звітний пе

портом
грами
ріод

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загал ьн и 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загал ьн и 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 0813041 1040 Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з 

вагітністю  і пологами
236,7 236,7 222,9 222,9 13,8 13,8



2

Завдання: Забезпечення надання ж інкам, які 
не застраховані в системі 
загальнообов’язкового держ авного 
соціального страхування, допомоги у зв'язку з 
вагітністю  і пологами

236,7 236,7 222,9 222,9 13,8 13,8

0813042 1040 П ідпрограма: Н адання допомоги при 
усиновленні дитини

33,5 33,5 18,9 18,9 14,6 14,6

Завдання: Забезпечення надання допомоги 
при усиновленні дитини

33,5 33,5 18,9 18,9 14,6 14,6

0813043 1040 Підпрограма: Н адання допомоги при 
народж енні дитини

9560,6 9560,6 9559,3 9559,3 1,3 1,3

Завдання: Забезпечення надання допомоги 
при народж енні дитини

9560,6 9560,6 9559,3 9559,3 1,3 1,3

0813044 1040 П ідпрограма: Н адання допом оги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування

1333,9 1333,9 1321,3 1321,3 12,6 12,6

Завдання: Забезпечення надання допомоги на 
дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

1333,9 1333,9 1321,3 1321,3 12,6 12,6

0813045 1040 Підпрограма: Н адання допомоги на дітей 
одиноким матерям

6085,1 6085,1 6069,8 6069,8 15,3 15,3

Завдання: Забезпечення надання допомоги на 
дітей одиноким матерям

6085,1 6085,1 6069,8 6069,8 15,3 15,3

0813046 1040 Підпрограма: Н адання тим часової держ авної 
допомоги дітям

154,2 154,2 80,3 80,3 73,9 73,9

Завдання: Забезпечення надання тим часової 
держ авної допомоги дітям

154,2 154,2 80,3 80,3 73,9 73,9

0813047 1040 Підпрограма: Н адання держ авної соціальної 
допомоги малозабезпеченим  сім 'ям

12868,4 12868,4 12864,7 12864,7 3,7 3,7

Завдання: Забезпечення надання держ авної 
соціальної допомоги м алозабезпеченим 
сім'ям

12868,4 12868,4 12864,7 12864,7 3,7 3,7

Усього 30272,4 30272,4 30137,2 30137,2 135,2 135,2
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період



з

(тис, грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

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

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/над 
ані кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
0813041 П ідпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю  і 

пологами
0813041 Завдання: Забезпечення надання ж інкам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового держ авного соціального 
страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю  і пологами

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1.1 П оказники продукту

кількість одержувачів допомоги у зв 'язку з вагітністю  та 
пологами

осіб Ж урнал
реєстрації

114 107 7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1.2 П оказники еф ективності

середній розм ір допомоги у зв'язку з вагітністю  та пологами грн. Розрахунково 2075,00 2075,00 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
2. 0813042 Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини
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0813042 Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні 
дитини

2.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при 
усиновленні дитини

осіб Ж урнал 0
0

0

кількість одержувачів щ ом ісячної частини допомоги при 
усиновленні дитини

осіб Ж урнал 3 2 1

2.2 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:
середньомісячний розм ір одноразової частини допомоги при 
усиновленні дитини

грн. Розраху
нок

0
0

Г о ~

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при 
усиновленні дитини

8 6 0 860 860

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
-> 0813043

Підпрограма: Н адання допом оги при народженні дитини

0813043 Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні 
дитини

3.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :
кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при 
народженні дитини

осіб Журнал реєстрації 170 170 0

кількість одержувачів щ ом ісячної виплати допомоги при 
народженні дитини , яка народилася після 30 червня 2014 року

осіб Журнал реєстрації 616
614

2

кількість одержувачів щ ом ісячної виплати допомоги при 
народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 
року

осіб Журнал реєстрації 22 22 0

кількість одержувачів щ ом ісячної виплати допомоги при 
народженні третьої та наступної дитини,яка народилася до 30 
червня 2014 року

осіб Журнал реєстрації 61 61 0

3.2 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:

середній розмір одноразової виплати допомоги при народж енні 
дитини

грн. Розрахунково 10320 10320 0
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Середній розмір щ ом ісячної виплати допомоги при народж енні 
дитини , яка народилася після 30 червня 2014 року

грн. Розрахунково 860 860 0

середньом ісячний розмір щ ом ісячної виплати допомоги при 
народж енні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 
року

грн. Розрахунково 1075 1075 0

середньом ісячний розмір щ ом ісячної виплати допомоги при 
народженні третьої та  наступної дитини, яка народилася до ЗО 
червня 2014 року

грн. Розрахунково 1785,8 1785,8 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
4. 0813044 Підпрограма: Надання допом оги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування

0813044 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей , над якими 
встановлено опіку чи піклування

4.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

кількість одерж увачів допомоги на дітей віком до 6 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування

осіб Журнал реєстрації 3
о3 0

кількість одерж увачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, 
над якими встановлено опіку чи піклування

осіб Журнал реєстрації 34 ЗО 4

4.2 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування

грн. Розрахунково 2397,08 2367,08 0

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 
років, над якими встановлено опіку чи піклування

грн. Розрахунково 3057,86 3057,86 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
5. 0813045

Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям

0813045 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким 
матерям
Показники продукту:

кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років 
одиноким матерям

осіб Журнал реєстрації 187 187 0



6

кількість одержувачів допом оги на дітей віком від 6 до 18 років 
одиноким матерям

осіб Журнал реєстрації 318 317 1

кількість одерж увачів допом оги на дітей віком від 18 до 23 років 
(якщ о дитина навчається за денною  ф ормою  навчання) одиноким 
матерям

осіб Журнал реєстрації 16 16 0

Показники ефективності:

середньом ісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років 
одиноким матерям

грн. Розрахунково 762,33 762,33 0

середньомісячний розм ір допом оги на дітей віком від 6 до 18 
років одиноким матерям

грн. 1112,21 1108,21 4

середньомісячний розм ір допом оги на дітей віком від 18 до 23 
років (якщ о дитина навчається за денною  ф ормою  навчання) 
одиноким матерям

грн. Розрахунково 678,25 678,25 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
6. 0813046

Підпрограма: Н адання тим часової держ авної допом оги дітям

0813046 Завдання: Забезпечення надання тим часової держ авної допомоги 
дітям

6.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

кількість одерж увачів тим часової держ авної допомоги дітям 
віком до 6 років

осіб Журнал реєстрації

кількість одерж увачів тим часової держ авної допомоги дітям 
віком від 6 до 18 років

осіб Журнал реєстрації 9 5 4

6.2 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:

середньомісячний розмір тим часової держ авної допомоги дітям 
віком до 6 років

грн. Розрахунково

середньомісячний розм ір тим часової держ авної допомоги дітям 
віком від 6 до 18 років

грн. Розрахунково 1428 1428 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
7. 0813047 Підпрограма: Н адання держ авної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім 'ям
0813047 Завдання: Забезпечення надання держ авної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім 'ям
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П оказники продукту:

кількість одерж увачів допомоги м алозабезпеченим  сім 'ям, сімей осіб Журнал реєстрації 376 375 1

Показники ефективності:

середньомісячний розм ір допомоги м алозабезпеченим  сім 'ям грн. Розрахунково 2852,03 2852,03 0

Економія коштів яка виникла у зв’язку зі зменшенням кількості звернень громадян
- -------- ------------------------------------------------ ----------------------------------------------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. гри)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
" Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (підпис)

В.М.Павлюк_
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н.А. Кириченко
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 .08 .2014  №  836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000
(КПКВК МБ)

2. 0810000

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 . 0813160  Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги .

(КПКВК МБ) (КФКВК)'
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування бюджетної програми)

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
657,3 0 657,3 619,0 0 619,0 38,3 0 38,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

Затверджено паспортом Касові видатки (надані
№

КПКВК КФК Підпрограма/завдання бюджетної програми кредити) Відхилення
з/ в к бюджетної програми2 на звітний період за звітний період
п загальн спеціал разом загальний спеціа разом загальни спеціал разом



2

ий фонд ьний
фонд

фонд льний
фонд

й фонд ЬНИЙ
фонд

1 2 О2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

0813160

1010 Завдання: Забезпечення надання 
інших,передбачених законодавством, пільг 
окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

657,3 657,3 619,0 619,0 38,3 38,3

Усього 657,3 657,3 619,0 619,0 38,3 38,3
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період
(тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

657,3 657,3 619,00 619,00 38,3 38,3

Усього 657,3 657,3 619,00 619,00 38,3 38,3
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813160

Завдання: Забезпечення виплати ком пенсації ф ізичним особам , які 
надаю ть соціальні послуги громадянам  похилого віку, особам з 
інвалідністю , дітям  з інвалідністю , хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребую ть сторонньої допомоги (крім осіб, 
що обслуговую ться соціальним и службами)



з

1.1 П оказники продукту
0813160 Показники продукту:

-чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації осіб 262 246 16

-чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за 

надання соціальних послуг,з них:

осіб

- особам з інвалідністю  І групи осіб Автоматизован 
ий облік

35 35 0

-громадянам похилого віку осіб Автоматизован 
ий облік

221 205 16

-особам з інвалідністю  II групи осіб Автоматизован 
ий облік

4 4 0

-дітям з інвалідністю осіб Автоматизован 
ий облік

0 0 0

-особам з інвалідністю  III групи осіб Автоматизован 
ий облік

2 2 0

-хворим, які не здатні до самообслуговування і потребую ть 
постійної допомоги, визнанним такими в порядку, затвердженому 
МОЗ

осіб Автоматизован 
ий облік

0 0 0

1.2 0813160 Показники ефективності:
-середньомісячний розм ір витрат на 1 особу грн 209,06 209,06 0

1.3 0813160 П о к а з н и к и  я к о ст і: 0

-питома вага кількості призначених компенсацій до кількості 
звернень та призначенням компенсації

% 100 100

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
Аналіз стану виконання результативних показників

-  -  -  - у -

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного 

періоду
Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту



4

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видаліи)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
■’ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1.

2 .

3 .

0800000
(КПКВК МБ)
0810000

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)

0813230 1040
(найменування відповідального виконавця)

Виплата держ авної соціальної допомоги на д ітей-сиріт та д ітей, позбавлених батьківського піклування, У
дитячих будинках сімейного типу та прийомних с ім ’ях, грош ового забезпечення батькам-вихователям і прийом ним  батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних с ім ’ях за принципом « грош і ходять за дитиною »
та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною  та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в с ім ’ї  патронатного 
вихователя

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення
загальний

фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9
941,7 0 941,7 935,0 0 935,0 6,7 0 6,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, гри)

№
з/п

КПКВК КФКВ
К

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми'

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення



2

загал ьн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загал ьни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціа
льний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 0813230 1040 Завдання: Забезпечити охоплення 

д ітей-сиріт, дітей , які опинилися в 
складних ж иттєвих обставинах, 
сім ейним и ф ормами виховання - 
дитячим и будинками 
сімейного типу, прийомними 
сім 'ями

941,7 0 941,7 935,0 0 935,0 6,7 0 6,7

Усього 941,7 0 941,7 935,0 0 935,0 6,7 0 6,7

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

(тис, грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього

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

Затвердж Виконай
Оди ни єно о за

№ КПКВК Показники ЦЯ Джерело паспорто звітний Відхиле
з/п вимір інформації м період ння

У бюджети (касові
ої видатки/



з

програми
на

звітний
період

надані
кредити)

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей , які опинилися в 
складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - 
дитячими будинками 
сімейного типу, прийомними сім 'ями

1 П оказники затрат
Кількість дитячих будинків сімейного типу од. Розп. голови 

Охтирської 
РДА

1 1 0

Кількість прийомних сімей од. 5 5 0
Кількість прийомних батьків осіб 5 5 0
Кількість батьків-вихователів осіб 1 1 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 П оказники продукту

Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу 6 5 1
Кількість вихованців у прийомних сім’ях 10 10 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Од П оказники еф ективності

Середньомісячні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного 
типу

4913,62 4802 111,62

Середньомісячні витрати на 1 вихованця у прийомній сім’ї 5390,5 5390,5 0
Діто-дні відвідування 5840 5723

Зменшення вихованців в дитячих будинках сімейного типу

Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2

• • •  з8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного 

періоду
Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту



4

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко_
Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на ЗІ грудня 2018 року

1. 0800000
(КПКВК МБ)

2. 0810000
(КПКВК МБ)

3. 0813240

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
374,5 0 374,5 371,7 0 371,7 2,8 0 2,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№
з/п

КПКВК КФКВ
к

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загаль 
ний 

фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загал ьн и 
й фонд

спец
іальн

ий
фонд

разом
загал ьн 

ий
фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 -о2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13



2

1. 0813242 1090 П ідпрограма: Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

1.1 Завдання: Забезпечення надання м атеріальної 
допомоги та передбачених законодавством  
пільг окремим категоріям  громадян.

374,5 0 374,5 371,7 0 371,7 2,8 0 2,8

Усього 374,5 0 374,5 371,7 0 371,7 2,8 0 2,8
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

ПЄрІОД(тис. грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Районна програма соціального захисту 
населення на 2018 (зі змінами) 374,5 0 374,5 371,7 0 371,1 2,8 0 2,8

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

№
з/п КПКВК Показники

Одиниц
я

виміру

Джерело
інформації

Затверджен 
о паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Викона 
но за 

звітний 
період 
(касові 
видатки 
/надані 
кредити 

)

Відхиленн
я

1 2 3 4 5 6 7 8

1
0813242 Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

1.1

0813242 Завдання: Забезпечення надання м атеріальної допом оги та 
передбачених законодавством  пільг окремим категоріям  
громадян



з

1 затрат
показник

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 0813242 П оказники продукту

- кількість громадян, які отрим ую ть одноразову грош ову 

допомогу

осіб заяви 15 15 0

- кількість осіб, що отрим ую ть матеріальну допомогу, 

інвалідність яких пов’язана з наслідками на ЧАЕС, с ім ’ям які 

втратили члена сім ’ї на ЧАЕС

осіб Книга обліку 77 77 0

- кількість інвалідів війни та учасників бойових дій, яким 

виповнилось 90 і більш е років та  які отримую ть стипендію

осіб Книга обліку 13 13 0

- кількість громадян району, хворих на хронічну хворобу 

нирок, які отримую ть м атеріальну допомогу

осіб Книга обліку 5 5 0

-надання щ омісячної м атеріальної допомоги протягом 2018 

року Горпинченко І.Г.

осіб Рішення сесіі 1 1 0

- кількість осіб з інвалідністю ,щ о отримую ть пільги з доступу 

до мережі Інтернет

осіб згідно заяв 2 \2 0

- кількість сімей учасників антитерористичної операції , які 

будуть забезпечені твердим паливом (дровами)

осіб згідно заяв 46 46 0

- кількість сімей загиблих учасників бойових дій  та інвалідів 

війни 1 групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держ ав (воїнів-інтернаціоналістів), що отримую ть 

матеріальну допомогу

осіб особові справи 1 1 0

-кількість осіб на виплату одноразової допомоги,які уклали 

контракт для проходження військової служби в ЗСУ

осіб згідно заяв 4 4 0

-кількість буклетів, на проведення просвітницьких кампаній, 

культурологічних заходів, акцій з питань розвітку та

шт. потреба 0 50 0
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підтримки сім ’ї, відродж ення народних родинних традицій 

(до М іж народного дня с ім ’ї, Д ня матері, Дня батька), 

виготовлення та розповсю дж ення соціальної реклами щ одо 

формування позитивного імідж у с ім ’ї, п ідвищ ення в с ім ’ї ролі 

батька
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 0813242 П оказники еф ективності

- середній розмір одноразової грош ової допомоги 

громадянам

грн. Розрахунково 8467 8380 87

- середній розмір м атеріальної допомоги інвалідам, 

інвалідність яких п ов’язана з наслідками на ЧАЕС, с ім ’ям які 

втратили члена с ім ’ї на ЧА ЕС

грн. Розрахунково 233 233

- середній розмір щ ом ісячної стипендії особам, яким 

виповнилося 90 років і б ільш е

грн. Розрахунково 49 49

- середній розмір щ ом ісячної допомоги громадянам хворим на 

гемодіаліз

грн. Розрахунково 331 311,7 19,3

- середній щ омісячний розм ір допомоги Горпинченко І.Г. грн. Розрахунково 1500 1500 0

- середній щ омісячний розм ір пільги з доступу до мережі 

Інтернет найбільш  вразливим категоріям осіб з інвалідністю  

на 1 особу

грн. Розрахунково 100,00 100,00 0

- середній розм ір виплати учасникам  антитерористичної 

операції для забезпечення твердим паливом (дровами)

грн. Розрахунково 2746 2746

- середній розмір м атеріальної допомоги с ім ’ям загиблих 

учасників бойових дій та  інвалідів війни 1 групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держ ав (воїнів- 

інтернаціоналістів)

грн./мі
с.

Розрахунково 1200 1200 0

-розмір одноразової допомоги особам які уклали контракт для 10000 10000
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проходження військової служби в ЗСУ

-середня вартість буклета на проведення просвітницьких 
кампаній, культурологічних заходів, акцій з питань розвітку 
та підтримки сім’ї, відродження народних родинних традицій 
(до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня батька), 
виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо 

формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення в сім’ї ролі 
батька

грн./шт Розрахунково 20 20

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням середнього розміру виплат допомог
4 П оказники якості

0813242 -динаміка кількості осіб,що отримують допомогу в порівнянні 
з минулим роком

% 54,1 67,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2

Підпрограма 2
Завдання 1

*- - ------------------------------------------------------ --л--------- -----
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 ОД 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
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Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (підпис)

В.М.Павлкж
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000
(КПКВК МБ)

2. 0810000
(КПКВК МБ)

3. 0813191

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 о 4 5 6 7 8 9
10,8 0 10,8 8,5 0 8,5 2,3 0 2,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.гри)

№
з/
п

КПКВК КФК
в к

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми~

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загальн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загал ьни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 о2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13



2

].
0813191

1030 Завдання: Забезпечення соціального захисту 
ветеранів війни та праці

10,8 10,8 8,5 8,5 2,3 2,3

Усього 10,8 10,8 8,5 8,5 2,3 2,3

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період (тис. гри)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

г
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

10.8 10,8 8,5 8,5 2,3 2,3

Усього 10,8 10,8 8,5 8,5 2,3 2,3
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813191
Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та 
праці

1.1 0813191 П оказники продукту
- кількість осіб,які отрим ую ть пільги на Ж К П  в 2018 році осіб Особові рах 4

о3 1

П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:
- середній розм ір витрат на здійснення виплат на одну особу грн./

міс
Розрахунково 450 ,00 470,00 -20,00

П о к а з н и к и  я к о с т і:

- частка пільговиків, яким виплачено пільги від кількості осіб,щ о 
звернулись за їх призначенням

% 100 100 0



з

П о к а з н и к и  п р о д у к т у :
П оказники якості: г~о“

питома вага кількості відшкодованих пільгових послуг від нарахованих,
%

% Розрахунков
0

оо 100

Економія коштів, яка виникла в зв'язку зі зменшенням звернень громадян
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 (тис, грн)

Код

1______

Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

Плац видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
иііфонд разом

..загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма і
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
" Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
’ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник управління соціального захисту .
населення Охтирської районної < В.М.Павлюк
державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації ідпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813180 Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

(КПКВК МБ) (КФКВК)'
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування бюджетної програми)

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11,1 0 11,1 3,5 0 3,5 7,6 0 7,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

Затверджено паспортом Касові видатки(надані
№ КПКВК КФК Підпрограма/завдання бюджетної програми кредити) Відхилення
з/ В К бюджетної програми2 на звітний період за звітний період
п загал ьн спеціал разом загальний спеціа | разом загал ьн и спеціал разом
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и й  фонд ьний
фонд

фонд льний
фонд

й фонд Ь Н И Й

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

0813180

1010 Завдання: Забезпечення надання пільг 
населенню
( крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутріш ніх справ та 
громадян, які постраж дали внаслідок 
Ч орнобильської катастроф и ) на оплату
ж итлово-комунальних послуг і природного 
газу

11,1 П,1 3,5 3,5 7,6 7,6

Усього П-1 1 1 , 1 3,5 3,5 7,6 7,6
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

період
(тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 О 4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

11,1 1 М 3,5 3,5 7,6 7,6

Усього 11,1 11,1 3,5 3,5 7,6 7,6
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8



1. 0813180

Завдання: Забезпечення надання пільг населенню 
(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних 
послуг і природного газу

1.1 П оказники продукту
0813180 Показники продукту:

і

-Кількість почесних громадян, отримувачів пільгових послуг осіб Книга обліку 
заяв

і 1 0

І -Кількість одиноких непрацюючих-інвалідів по зору 1 групи- 
отримувачів пільгових послуг

осіб Книга обліку 
заяв

—
5

2 3

-Кількість дітей-інваліді в (онкохворих) осіб Книга обліку 
заяв

1 1 0

П оказники еф ективності: 0

Середньомісячний розмір витрат на надання пільг почесним громадянам 
району

грн. Розрахунково 70 21 49

Середньомісячний розмір витрат на надання пільг одиноким 
непрацюючим інвалідам по зору 1 групи

грн. Розрахунково ( 152 130 20

Середньомісячний розмір витрат на надання пільг дітям- інвалідам 
(онкохворим)

грн. Розрахунково 280 152 128

П оказники якості: 0

питома вага кількості відшкодованих пільгових послуг від нарахованих,
%

% Розрахунков
0

100 100 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'5

(тис. гри)

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
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Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього
_

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
" Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
' Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

В . М . Паьз ію к 
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. ___________Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . ___________  Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю  .

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 о 4 5 6 7 8 9
9,1 0 9,1 7,0 0 7,0 2,1 0 2,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФК
в к

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загал ьн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

0813171
1010 Завдання: Забезпечення здійснення 

компенсаційних виплат особам з 
інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне

СО оо 8,8 7,0 7,0 1,8 1,8



2

обслуговування автомобілів, м отоколясок, 
транспортне обслуговування

2.
0813172

1010 Завдання: Телефонізація осель інвалідів 1 
чи П групи

0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3

Усього 9,1 9,1 7,0 7,0 2,1 2,1
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період
(тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813171
Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та 
праці

1.1 0813171 П оказники продукту:

- кількість осіб з інвалідністю , дітей з інвалідністю , які в 

установленом у порядку забезпечені автомобілем  та маю ть у 

користуванні мотоколяски

осіб Автоматизован 
ий облік 
пільговиків

6 5 1

- кількість осіб з інвалідністю ,дітей з інвалідністю ,які маю ть право 

на забезпечення автомобілем ,але не одерж али його і користую ться 

автомобілем ,придбаним  за власні кош ти

осіб Автоматизован 
ий облік 
пільговиків

1 1 0



з

-кількість одерж увачів ком пенсації на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів та м отоколясок

осіб Автоматизован 
ий облік 
пільговиків

7 6 1

-кількість одерж увачів ком пенсації на транспортне обслуговування осіб Автоматизован 
ий облік 
пільговиків

14 13 1

Показники якості:

-частка осіб з інвалідністю ,яким  виплачено компенсацію  на

бензин.рем онт,техобслуговування автомобілів та мотоколясок,від 

кількості осіб з інвалідністю .які забезпечені автомобілями та 

мотоколясками

% 100 100 0

;

-частка осіб з інвалідністю ,які перебуваю ть на обліку для 

безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем ,маю ть право на 

забезпечення автомобілем ,від кількості осіб з інвалідністю ,яким 

виплачено компенсацію  на транспортне обслуговування

% 100 100 0

Завдання: Телефонізація осель інвалідів 1 чи П групи

Показники продукту:

-кількість осіб з інвалідністю ,щ о перебуваю ть на черзі на 

встановлення телефонів

осіб Єдиний 
державний 
автоматизовани 
й реєстр 
пільговиків

3 0 3

-кількість осіб, яким буде встановлено телефони осіб Єдиний 
державний 
автоматизовани 
й реєстр 
пільговиків

о3 0 о3

Показники ефективності:

-витрати на встановлення телефону грн. Розрахунково 84,00 0 84,00
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Показники якості:

-кількість осіб з інвалідністю ,яким  встановлено телеф они,від  

кількості осіб з інвалідністю ,які звернулись для їх встановлення

% 100 0 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм’

(тис, грн)

і Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

проекту

загальний
фонд

спсніальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фон.! разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

і 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходж ення із 
бюдж ету
Інш і дж ерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей м ж факіичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
“ Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданнягат^Дитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник управління соціального захисту
населення Охтирської районної с В.М.Павлюк
Д е р ж а в н о ї  а д м і н іс т р а ц і ї  (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н.А.Кириченко_
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813090  1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
38,4 0 38,4 18,1 0 18,1 20,3 0 20,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФК
ВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загальн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загал ьни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

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

0813160
1010 Завдання: Забезпечення поховання 

померлих учасників бойових дій та
38,4 38,4 18,1 18,1 20,3 20,3
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інвалідів війни

Усього 38,4 38,4 18,1 18,1 20,3 20,3
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період
(тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 -> 4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

38,4 38,4 18,1 18,1 20,3 20,3

Усього 38,4 38,4 18,1 18,1 20,3 20,3
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п к п к в к Показники

Оди
ниця
вимі

РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 О2) 4 5 6 7 8

1. 0813090
Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та 
інвалідів війни

1.1 Показники продукту
0813090 Показники продукту:

- чисельність учасників бойових дій осіб Книга обліку 
заяв

348 348 0

-чисельність інвалідів війни осіб 64 64 0

- кількість поховань померлих учасникіи бойових дій та інвалідів 
війни

осіб 13 6 7
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1.2 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:

Середній розмір витрат на поховання грн. Розрахунково 3015,00 3015,00

Економія коштів, яка виникла в зв'язку зі зменшенням звернень громадян
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 о
-3 4 6 7 8 9 10 ____У____ 12 із ____! і ___

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник управління соціального захисту
населення Охтирської районної £ >  В.М.Павлюк
державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . _0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0 813050  1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 оО 4 5 6 7 8 9
61,1 0 61,1 61,1 0 61,1 0,00 0 0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, гри)

№
з/
п

КПКВК КФК 
В К

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено пас 
бюджетної про 

на звітний пе

портом
грами
ріод

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загальн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

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

0813050

1070 Завдання: Н адання
пільг на безоплатне придбання ліків за 
рецептами лі кар і в,безоплатне зубопротезування 
та забезпечення продуктами харчування 
громадян,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

61,1 61,1 61,1 61,1 0,00 0,00

Усього 61,1 61,1 61,1 61,1 0,00 0,00

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

(тис. грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

61,1 61,1 61,1 61,1 0,00 0,00

Усього 61,1 61,1 61,1 61,1 0,00 0,00

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

№
з/п кпквк Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813050

Завдання: Надання
пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів,безоплатне 
зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



з

1.1 0813050 П оказники продукту:
Кількість одерж увачів безоплатних ліків за рецептами лікарів осіб особові справи

одержувачів
пільг

24 24 0

Кількість одерж увачів пільгових послуг із безоплатного 
зубопротезування

осіб Розрахунок 12 12 0

П оказники ефективності:

Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну 
особу

грн/
рік

Розрахунково 1695,83 1695,83 0

Середня вартість пільги на безоплатне зубопротезування на одну 
особу

грн/
рік

Розрахунково 1700,00 1700,00 0

Показники якості:

В ідсоток громадян,які одерж али безоплатні ліки % 100 100 0

Відсоток громадян,які одерж али послуги з безоплатного 
зубопротезування

% Розрахунково 100 100 0

Відхилень немає
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 О:> 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
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Інвестиційний проект 2

Усього

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

(підпис)
В.М.Павлкж
(ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 080000
(КПКВК МБ)

2. 0810000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813030 Н адання пільг з оплати послуг зв ’язку , інш их передбачених законодавством пільг окремим категоріям  гром адян 
та ком пенсації за пільговий проїзд окрем их категорій громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
469,3 0 469,3 399,6 0 399,6 69,7 0 69,7

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

№
з/

КПКВК КФК
в к

п

(тис, грн)

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

загал ьн 
ий фонд

спеціал
ьний разом загальний

фонд
спеціа
льний разом загал ьн и 

й фонд
спеціал

ьний разом
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фонд фонд фонд
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

0813031
1030 Підпрограма. Н адання інш их пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 
законодавства

0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
1

0813031

1070 Завдання: Забезпечення надання 
інших,передбачених законодавством, пільг 
окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0813032 1070 Підпрограма. Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв’язку

58 ,5 58 ,5 43,4 43,4 15,1 15,1

2.
1

0813032 1070 Завдання: Забезпечення надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати послуг зв’язку .

58,5 58,5 43,4 43,4 15,1 15,1

О

0813033
1070 Підпрограма: Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

3 9 2 ,5 3 9 2 ,5 341,9 341,9 50,6 50,6

-*>3.
і 0813033

1070 Завдання: Проведення розрахунків з 
підприємствами автомобільного транспорту за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

392,5 392,5 341,9 341,9 50,6 50,6

4 0813035 1070 Підпрограма. Компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті

18,3 18,3 14,3 14,3 4,0 4,0

4.
1

0813035 1070 Завдання: Проведення розрахунків за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом

18,3 18,3 14,3 14,3 4,0 4,0

Усього 469,3 469,3 399,6 399,6 69,7 69,7

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

(тис, грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом



з

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Районна програма соціального 
захисту населення на 2018 рік

58,5 58,5 43,4 43,4 15,1 15,1

П рограма здійснення 
ком пенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним 
транспортом  на автобусних 
марш рутах загального 
користування та залізничним 
транспортом  у приміському 
сполученні на 2018 рік.

392,5 392,5 341,9 341,9 50,6 50,6

П рограма здійснення 
компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним  
транспортом  на автобусних 
марш рутах загального 
користування та залізничним 
транспортом  у приміському 
сполученні на 2018 рік.

18,3 18,3 14,3 4,0 4,0

Усього 469,3 469,3 399,6 69,7 69,7
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п кпквк Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0813032 Підпрограма. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати
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послуг зв ’язку
Завдання: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв ’язку .

1.1 П оказники продукту
0813032 Показники продукту:

- кількість отрим увачів п ільг на оплату послуг зв ’язку. осіб А втом атизова 
ний реєстр 
даних

164 122 42

0813032 Показники ефективності:

-середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв ’язку грн. Розрахунково 29,70 29,70 0

0813032 П оказники якості:
Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян

2. 0813033 Підпрограма: К ом пенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом  окремим категоріям  громадян
0813033 Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 

транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2.1 П оказники продукту:

-кількість осіб, які маю ть право на пільговий проїзд автомобільним  

транспортом

осіб Електронна 
пенсійна база

10505 10145 360

-кількість підприєм ств-отрим увачів ком пенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян

од. 1 1 0

2.2 П оказники еф ективності:

-середньомісячний розм ір ком пенсації за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом

грн. Розрахунково 3,11 3,11 0

П о к а з н и к и  я к о с т і

-питома вага відш кодованих компенсацій до нарахованих % 100 100 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
Аналіз стану виконання результативних показників
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3. 0813035 Підпрограма: К ом пенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті
0813035 Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним транспортом
3.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

-кількість осіб, які маю ть право на пільговий проїзд залізничним 

транспортом

осіб Електронна 
пенсійна база

4346 3394 952

-кількість п ідприєм ств-отрим увачів ком пенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян

од. 1

П оказники ефективності:

-середньомісячний розмір ком пенсації за пільговий проїзд 

залізничним транспортом

грн. Розрахунково 0,35 0,35 0

П о к а з н и к и  я к о с т і

-питом а вага відш кодованих компенсацій до нарахованих % 100 10 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
• 7 7 ‘  ~ 7 Т8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
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бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
1 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
’ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (підпис)

В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н. А„Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813020 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого
газу _____________________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. Р рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2280,4 0 2280,4 2215 0 2215 65,4 0 65,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№
з/
п

КПКВК КФК
в к

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
кредити) 

за звітний пе

(надані

ріод
Відхилення

загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

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

0813021 1030

П ід п р о г р а м а  1 .Надання п ільг на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

136,8 136,8 129,2 129,2 7,6 7,6

1.
1 0813021 1030

Завдання: Забезпечення надання пільг на 
придбання твердого палива та скрапленого газу 
окремим категоріям громадян визначеним 
підпрограмою

136,8 136,8 129,2 129,2 7,6 7,6

2

0813022 1060

П ід п р о г р а м а  2. Надання субсидій 
населенню  для відш кодування витрат на 
придбання твердого та  рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

2 1 4 3 ,6 2 1 4 3 ,6 2085,8 2085,8 57,8 57,8

2.
1

0813022
1060

Завдання: Забезпечення надання субсидій 
населенню  для відш кодування витрат на 
придбання твердого та  рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

2143,6 2143,6 2085,8 2085,8 57,8 57,8

Усього 2280,4 2280,4 2215 2215 65,4 65,4
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

ПЄрІОД(тис. грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

№
з/п кпквк Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8



э

1. 0813021
П ід п р о г р а м а  1 .Н адання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого 

палива та  скрапленого газу окремим категоріям  громадян 

визначеним підпрограмою
1.1 0813021 П оказники продукту

-кількість отримувачів п ільг з придбання твердого палива д/г Розрахунок 84 82 6

-кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу д/г Розрахунок 15 15 0

1.2 0 8 1 3021 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:

-середній розм ір витрат на надання пільг на придбання твердого 

палива (грн./дом огосподарство)

грн. Розрахунково 1601 1601 0

-середній розм ір витрат на надання пільг на придбання 
скрапленого газу (грн./дом огосподарство)

грн. Розрахунково 153 ,8 153,8 0

0813 0 2 1 П оказники якості:
-питом а вага відш кодованих пільгових послуг до нарахованих % 100 94 6

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
2. 0813022 П ід п р о г р а м а  2. Надання субсидій населенню  для відш кодування 

витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

0813022 З а в д а н н я : Забезпечення надання субсидій населенню  для 
відш кодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

2.1 П оказники продукту:
-кількість отримувачів субсидій з придбання твердого палива д/г Розрахунок 603 554 49

-кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу д/г Розрахунок 320 320 0

2.2 П оказники еф ективності:

-середній розмір субсідії на придбання твердого 
палива (грн./домогосподарство)

грн. Розрахунково 3 2 9 8 3298 0
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-середній розм ір субсідії на придбання скрапленого 
газу (грн./дом огосподарство)

грн. Розрахунково 484,8 484,8 0

2.3 П о к а з н и к и  я к о с т і
-питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих % 100 99 1

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян--- ---------- ------------- -------------------------- - - -----------
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 Од 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X V/V X V/V

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданщрєредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

(підпис)
В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813010 Н адання пільг та ж итлових субсидій населенню  на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. Р рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
92713,5 0 92713,5 89458,6 0 89458,6 3254,9 0 3254,9
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. гри)

№
з/
п

кпквк КФК
ВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
кредити) 

за звітний пе

(надані

ріод
Відхилення

загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом

1 2 о2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

0813011 1030

П ідпрограма: Н адання п ільг на оплату 
ж итлово-комунальних послуг окремим 
категоріям  громадян відповідно до 
законодавства

5089,3 5089,3 5089,3 5089,3 0,00 0,00

1.
1

0813011
1030

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян визначеним 
підпрограмою

5089,3 5089,3 5089,3 5089,3 0,00 0,00

2 0813012

1060

П ідпрограма: Н адання субсидій  населенню  
для відш кодування витрат на оплату 
ж итлово-комунальних послуг

87624,2 87624,2 84369,3 84369,3 3254,9 3254,9

2.
1

0813012
1060

Завдання: Забезпечення надання субсидій 
населенню  для відш кодування витрат на 
оплату ж итлово-комунальних послуг

87624,2 87624,2 84369,3 84369,3 3254,9 3254,9

Усього 92713,5 92713,5 89458,6 89458,6 3254,9 3254,9

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

(тис. гри)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10



з

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

№
з/п кпквк Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813011 П ідпрограма: Надання п ільг на оплату ж итлово-комунальних 
послуг окремим категоріям  громадян відповідно до законодавства

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
1.1 П оказники продукту

0813011 П оказники продукту:
-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб Розрахунок 1498 1498 0

1-2 0813011 П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і:
-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика

грн. Розрахунково 283,12 283,12 0

0813011 П оказники якості:
-питом а вага відш кодованих пільгових послуг до нарахованих % 100 99,1 0,9

Розбіжностей немає
2. 0813012 Підпрограма: Н адання субсидій населенню  для відш кодування 

витрат на оплату ж итлово-комунальних послуг
0813012 Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню  для 

відш кодування витрат на оплату ж итлово-комунальних послуг

2.1 П оказники продукту:
-кількість отримувачів субсидій Д /г Розрахунок 3265 3144 121

2.2 П оказники еф ективності:

-середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних 
послуг (грн./ домогосподарство)

грн. Розрахунково 2237 2237 0

2.3 П о к а з н и к и  я к о с т і
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-питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % 100 87 13

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням осіб,що користувались субсидією,отримали право на пільгу
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
' Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кр 
Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації (підпис)

итів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 31 грудня 2018 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813080 Н адання допомоги особам з інвалідністю , дітям  з інвалідністю ,особам , які не маю ть права на пенсію , непрацю ю чій 
особі, яка досягла  пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю  1 чи 2 групи 
внаслідок психічного  розладу, ком пенсаційної виплати непрацю ю чій працездатній особі, яка доглядає за особою  з інвалідністю  1 групи, а

також  за особою , яка досягла 80-річного віку

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 0 рн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 О3 4 5 6 7 8 9
9568,8 0 9568,8 9455,4 0 9455,4 113,4 0 113,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завданьтис. гри)

№ КПКВК КФК Підпрограма/завдання

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані 
кредити) 

за звітний період
з/
п

в к бюджетної програми2
загальн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом

Відхилення

загальна 
й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 0813081 1010 Підпрограма. Надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю

6348,9 6348,9 6348,9 6348,9 0 0

0813081 1010 Завдання. Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю

6348,9 6348,9 6348,9 6348,9 0 0

0813082 1010 Підпрограма. Надання державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю, державної соціальної 
допомоги на догляд.

977,4 977,4 967,8 967,8 9,6 9,6

0813082 1010 Завдання. Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам , які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

977,4 977,4 967,8 967,8 9,6 9,6

0813083 1010 Підпрограма. Надання допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок 
психічного розладу

2059,3 2059,3 2059,3 2059,3 0 0

0813083 1010 Завдання. Забезпечення надання допомоги по 
догляду за особою з інвалідністю 1 чи 2 групи 
внаслідок психічного розладу

2059,3 2059,3 2059,3 2059,3 0 0

0813084 1040 Підпрограма. Надання тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

140,7 140,7 40,0 40,0 100,7 100,7

0813084 1040 Завдання. Забезпечення надання тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

140,7 140,7 40,0 40,0 100,7 100,7

0813085 1010 Підпрограма. Надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

42,5 42,5 39,4 39,4 3,1 3,1

0813085 1010 Завдання. Забезпечення надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка

42,5 42,5 39,4 39,4 3,1 3,1



досягла 80-річного віку

Усього 9568,8 9568,8 9455,4 9455,4 1 13,4 113,4
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період
(тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п кпквк Показники

Оди
ниця
вимі
РУ

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилен
ня

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0813081 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1.1 П оказники продукту

Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи 
А з надбавкою на догляд

осіб Особові справи 14 14 0

Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи 
Б з надбавкою на догляд

осіб Особові справи 25 25 0

Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 11 групи осіб Особові справи 78 78 0

Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 11 групи з 
надбавкою на догляд

осіб Особові справи 3 3 0
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Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи осіб Особові справи 95 95 0

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 
років без надбавки на догляд,у тому числі захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 78 78 0

Кількість одержувачів адресної допомоги на дітей з інвалідністю віком 
до 1 8 років без надбавки на догляд,у тому числі захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 16 16 0

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років 
з надбавкою на догляд,у тому числі захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 14 14 0

Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком до 6 років,у тому числі захворювання 
яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 5 5 0

Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком від 6 до 18 років,у тому числі захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 54 54 0

Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років,у тому числі 
захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

осіб Особові справи 5 5 0

Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та 
на дітей з інвалідністю

осіб Журнал
реєстрації

3 3 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1.2 П ок азн и к и  еф ек тивності

Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи 
підгрупи А з надбавкою на догляд

грн. Розрахунково 2494 2494 0

Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи 
підгрупи Б з надбавкою на догляд

грн. Розрахунково 2178 2178 0

Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи грн. Розрахунково 1452 1452 0

Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи,з 
надбавкою на догляд

грн. Розрахунково 1452 1452 0

Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи грн. Розрахунково 1452 1452 0

Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 
років без надбавки на догляд,у тому числі захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

грн. Розрахунково 1224,89 1224,89 0

Середньомісячний розмір адресної допомоги на дітей з інвалідністю 
віком до 18 років без надбавки на догляд,у тому числі захворювання яких

грн. Розрахунково 435,60 435,60 0
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пов’язане з Чорнобильською катастрофою
Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 
років з надбавкою на догляд,у тому числі захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою

грн. Розрахунково 779,50 779,50 0

Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком до 6 років,у тому числі захворювання 
яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

грн. Розрахунково 1559 1559 0

Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком від 6 до 18 років,у тому числі захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською катастрофою

грн. Розрахунково 972 972 0

Середньомісячний розмір з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю 
підгрупи А віком від 6 до 18 років,у тому числі захворювання яких 
пов’язане з Чорнобильською катастрофою

грн. Розрахунково 1994 1994 0

Розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та на дітей з 
інвалідністю

грн. Розрахунково 2900 2900 0

Розбіжносте й немає
2. 0813082 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 
допомоги на догляд

0813082 Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам , 
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

2.1 П оказни ки  продукту:
чисельність осіб, які звернулись за наданням допомоги осіб Особові справ 55 54 1

2.2 П оказни ки  еф ективності:

Середньомісячний розмір допомоги грн. Розрахунково 1481 1481 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень г зомадян
3. 0813083 Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 

чи 2 групи внаслідок психічного розладу
0813083 Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу
3.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю 1 чи 
11 групи внаслідок психічного розладу

осіб Особові справи 100 100 0
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П оказни ки  еф ективності:

Середньомісячний розмір допомоги грн. Розрахунково 1416 1416 0

розбіжностей немає
Аналіз стану виконання результативних показників

4. 0813084 Підпрограма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

0813084 Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

4.1 П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

осіб Особові справи 3
О3 0

4.2 П о к а з н и к и  е А ек т и ізн о ст і:

Середньомісячний розмір допомоги грн. Розрахунково 3908 1 1 1 3 ,2 4 2 7 9 4 ,7 6

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
5. 0813085 Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 
1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813085 Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 
1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
П о к а з н и к и  п р о д у к т у :

кількість одержувачів допомоги осіб Особові справи 1 14 106 8

П оказники ефективності:

Середньомісячний розмір допомоги грн. Розрахунково 31,1 31,1 0

Економія коштів, яка виникла в зв’язку зі зменшенням звернень громадян
Аналіз стану виконання результативних показників

з8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
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(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

В.М.Павлюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення Охтирської районної 
державної адміністрації

Н.А.Кириченко
(ініціали та прізвище)




