
 
                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                              Наказ Міністерства фінансів України 

                              26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2019 року 

  

 
     1.     1500000         Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради                                

                  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

     2.     1510000       Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради  

              (КПКВК МБ)                                                          (найменування відповідального виконавця)  
     3. 1513040                 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. грн) 

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 

20883,8  20883,8 20663,0  20663,0 -220,8 - -220,8 

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

 
(тис. грн) 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення  

№ 

з/п 

КПКВК  КФКВК 

Підпрограма/ 

завдання  

бюджетної 

програми
 2 загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

Пояснення щодо 

причин 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0813041 1040 Підпрограма 1 

Надання допомоги 

у зв'язку з 

вагітністю і 
пологами  

          

   Завдання           



 
2 

   Забезпечення 

надання жінкам, 

які не застраховані 

в системі 
загальнообов'язков

ого державного 

соціального 

страхування, 

допомоги у зв'язку 

з вагітністю і 
пологами 

200,1  200,1 196,1  196,1 -4,0 - -4,0 направлено планових 

асигнувань більше, 

ніж фактичні видатки 

2 0813042 1040 Підпрограма 2 

Надання допомоги 

при усиновленні 

дитини 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання допомоги 

при усиновленні 

дитини 

59,8  59,8 30,1  30,1 -29,7 - -29,7 направлено планових 

асигнувань більше, 

ніж фактичні видатки 

3 0813043 1040 Підпрограма 3 

Надання допомоги 

при народженні 

дитини 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання допомоги 

при народженні 
дитини  

10777,5  10777,5 10734,0  10734,0 -43,5 - -43,5 направлено планових 

асигнувань більше, 

ніж фактичні видатки 

4 0813044 1040 Підпрограма 4 

Надання допомоги 

на дітей, над 

якими встановлено 

опіку чи 

піклування 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання допомоги 

на дітей, над 

якими встановлено 

опіку чи 

піклування 

210,0  210,0 206,5  206,5 -3,5 - -3,5 направлено планових 

асигнувань більше, 

ніж фактичні видатки 

5 0813045 1040 Підпрограма 5 

Надання допомоги 

на дітей одиноким 

матерям 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання допомоги 

на дітей одиноким 

матерям 

2060,5  2060,5 2008,5  2008,5 -52,0 - -52,0 зменшення 

чисельності звернень 

проти планових 

6 0813046 1040 Підпрограма 6 

Надання 

тимчасової 

державної 

допомоги дітям 

          



 
3 

   Завдання           

   Забезпечення 

надання 

тимчасової 

державної 
допомоги дітям 

80,0  80,0 40,9  40,9 -39,1  -39,1 зменшення 

чисельності звернень 

проти планових 

7 0813047 1040 Підпрограма 7 

Надання державної 
соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання державної 
соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям 

7495,9  7495,9 7446,9  7446,9 -48,8 - -48,8 зменшення 

чисельності звернень 

проти планових 

   Усього 20883,8 - 20883,8 20663,0 - 20663,0 -220,8 - -220,8 - 

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

 

(тис. грн) 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

Назва 

регіональної цільової програми та 

підпрограми 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

Пояснення щодо 

причин 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова програма 1           

Усього           

 

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

 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

0813041 Підпрограма 1 

Надання допомоги у 

зв'язку з вагітністю і 

пологами  

     

  Завдання       

 

 Забезпечення надання 

жінкам, які не 

застраховані в системі 

загальнообов'язкового 

державного соціаль-

ного страхування, 

     



 
4 

допомоги у зв'язку з 
вагітністю і пологами 

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
200,1 196,1 -4,0 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – направлено планових асигнувань більше, ніж 

фактичні видатки 

  продукту        

  показник      

 

 кількість одержувачів 

допомоги у зв'язку з 

вагітністю і пологами, 

осіб. 

чол. звітність 110 133 +23 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-збільшення чисельності звернень проти 

планової 

  ефективності        

  показник      

 

  середній розмір 

допомоги у зв'язку з 

вагітністю і пологами, 

грн 

грн. звітність 1818 1474 -344 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення середнього розміру виплат за 

рахунок  звернень осіб, які на момент вагітності не працювали 

2 

0813042 Підпрограма 2 

Надання допомоги 

при усиновленні 

дитини 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання допомоги 

при усиновленні 

дитини 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
59,8 30,1 -29,7 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- направлено планових асигнувань більше, ніж 

фактичні видатки 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

одноразової частини 

допомоги при 

усиновленні дитини, 

осіб; 

чол. звітність 1 - -1 

 

 кількість 

одержувачів 

щомісячної частини 

допомоги при 

усиновленні дитини, 

осіб. 

  4 2 -2 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- втрата права на отримання 



 
5 

  ефективності        

  показник      

 

 середній розмір 

одноразової частини 

допомоги при 

усиновленні дитини, 

грн; 

грн. звітність 10320 10320  - 

 

 середньомісячний 

розмір щомісячної 
частини допомоги 

при усиновленні 

дитини, грн. 

грн. звітність 860 860 - 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- розбіжностей немає  

3 

1513043 Підпрограма 3 

Надання допомоги 

при народженні 
дитини  

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання допомоги 

при народженні 
дитини 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
10777,5 10734,0 -43,5 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- направлено асигнувань більше, ніж фактичні 

видатки,зменшення чисельності звернень проти планових 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

одноразової виплати 

допомоги при 

народженні дитини, 

осіб; 

чол. звітність 380 204 -176 

 

 кількість 

одержувачів 

щомісячної виплати 

допомоги при 

народженні дитини, 

яка народилася після 

30 червня 2014 року, 

осіб; 

чол. звітність 914 624 -290 

 

 кількість 

одержувачів 

щомісячної виплати 

допомоги при 

народженні другої 

дитини, яка 
народилася до 30 

червня 2014 року, 

осіб; 

чол. звітність - - - 

 
 кількість 

одержувачів 

щомісячної виплати 

чол. звітність - - - 



 
6 

допомоги при 

народженні третьої 

та наступної дитини, 

яка народилася до 30 

червня 2014 року, 

осіб. 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення чисельності звернень проти планових  

  ефективності        

  показник      

 

 середній розмір 

одноразової виплати 

допомоги при 

народженні дитини, 

грн; 

грн. звітність 10320 10320 - 

 

 середньомісячний 

розмір щомісячної 
виплати допомоги 

при народженні 

дитини, яка 
народилася після 30 

червня 2014 року, 

грн; 

грн. звітність 1003 860 -143 

 

 середньомісячний 

розмір щомісячної 

виплати допомоги 

при народженні 
другої дитини, яка 

народилася до 30 

червня 2014 року, 

грн; 

грн. звітність -  - 

 

 середньомісячний 

розмір щомісячної 
виплати допомоги 

при народженні 

третьої та наступної 
дитини, яка 

народилася до 30 

червня 2014 року, 

грн. 

грн. звітність - - - 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення  розміру через включення в 

розрахунок по плану середніх виплат на 2-гу, 3-тю дитину 

4 

1513044 Підпрограма 4 

Надання допомоги 

на дітей, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання допомоги на 

дітей, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
210,0 206,5 -3,5 



 
7 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- направлено план асигнувань більше, ніж фактичні 

видатки, 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги на дітей 

віком до 6 років, над 

якими встановлено 

опіку чи піклування, 

осіб; 

чол. звітність 2 1 -1 

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги на дітей 

віком від 6 до 18 

років, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування, осіб 

чол. звітність 3 3 - 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення чисельності звернень проти планових 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей віком до 6 

років, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування, грн 

грн. звітність 700 2804 +2104 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей віком від 6 до 

18 років, над якими 

встановлено опіку чи 

піклування, грн 

  2600 4054 +1454 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками –збільшення розміру виплат на 1 дитину у 

зв’язку із зміною доходу утриманця 

5 

1513045 Підпрограма 5 

Надання допомоги 

на дітей одиноким 

матерям 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання допомоги на 

дітей одиноким 

матерям 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
2060,5 2008,5 -52,0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення чисельності звернень проти планових 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги на дітей 

віком до 6 років 

чол. звітність 39 23 -16 
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одиноким матерям, 

осіб; 

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги на дітей 

віком від 6 до 18 

років одиноким 

матерям, осіб; 

чол. звітність 72 62 -10 

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги на дітей 

віком від 18 до 23 

років (якщо дитина 

навчається за 

денною формою 

навчання) одиноким 

матерям, осіб 

чол. звітність 4 4 - 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення звернень за отриманням допомог 

проти планової 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей віком до 6 

років одиноким 

матерям, грн; 

грн. звітність 1690 1464 -226 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей віком від 6 до 

18 років одиноким 

матерям, грн; 

грн. звітність 1362 1842 +480 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей віком від 18 до 

23 років (якщо 

дитина навчається за 

денною формою 

навчання) одиноким 

матерям, грн 

грн. звітність 2124 1284 -840 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення (збільшення) середнього розміру 

відбулося за рахунок зміни доходів отримувачів допомоги 

 

1513046 Підпрограма 6 

Надання 

тимчасової 
державної 

допомоги дітям 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання 

тимчасової 

державної 
допомоги дітям 

     

  затрат      

 
 Показники 

затрат 

тис.грн. кошториси, 

звіти 
80,0 40,9 -39,1 
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 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення відбулося через зменшення 

отримувачів допомоги 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

тимчасової 
державної 

допомоги дітям 

віком до 6 років, 

осіб; 

чол. звітність 4 1 -3 

 

 кількість 

одержувачів 

тимчасової 

державної 

допомоги дітям 

віком від 6 до 18 

років, осіб 

чол. звітність 6 2 -4 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зменшення звернень за отриманням даного 

виду допомоги 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір тимчасової 

державної 

допомоги дітям 

віком до 6 років, 

грн; 

грн. звітність 701 930 +277 

 

 середньомісячний 

розмір тимчасової 
державної 

допомоги дітям 

віком від 6 до 18 

років, грн 

грн. звітність 720 1189 +469 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- ріст виплати на 1 дитину  відбувся за 

рахунок зміни доходів отримувачів допомоги   

 

1513047 Підпрограма 7 

Надання 

державної 

соціальної 
допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання 

державної 

соціальної 
допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям 

     

  затрат      

 
 Показники 

затрат 

тис.грн. кошториси, 

звіти 
7495,9 7446,9 -49,0 
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  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення чисельності отримувачів 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям, сімей 

чол. звітність 301 239 -62 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- зменшення звернень за отриманням даного 

виду допомоги 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям, грн. 

грн. звітність 2500 2886 +386 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-зміна доходів отримувачів 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3
 

 

    (тис. грн) 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 
Код 

Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 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). 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________                                      І.М.ГРИЦИК 

                                                                                           (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________                                      М.В.САВРУК  

                                                                                          (підпис)                                         (ініціали та прізвище)             

 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


