
 
                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                              Наказ Міністерства фінансів України 

                              26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2019 року 

 

  

 
     1.     0800000         Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради                                

                  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  
 

 

     2.     0810000       Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради  

              (КПКВК МБ)                                                          (найменування відповідального виконавця)  
     3. 0813080        1010              Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,  

          (КПКВК МБ)     (КФКВК)
1
       непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,   

                                                           допомоги по догляду за особами з   інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

                                                         виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 

                                                           яка досягла 80-річного віку 
                                                                  (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 

11160,4  11160,4 10936,5  10936,5 -223,9  -223,9 

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

 
(тис. грн) 

 

№ 

з/п 

КПКВК  КФКВК 

Підпрограма/ 

завдання  

бюджетної 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення щодо 

причин 

відхилення 



 
2 

програми
 2 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

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

1 0813081 1010 Підпрограма 1 

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 

8608,2  8608,2 8587,9  8587,9 -20,3 - -20,3 направлено плану 

асигнувань більше, 

ніж фактичні 

видатки, 

2 0813082 1010 Підпрограма 2 

Надання державної 

соціальної 
допомоги особам, 

які не 

мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю, 

державної 
соціальної 

допомоги на 

догляд 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання державної 

соціальної  
допомоги особам, 

які не мають права 

на пенсію, та 
особам з інвалід- 

ністю, державної,  

соціальної допомо-

ги на догляд 

1215,5  1215,5 1098,6  1098,6 -116,9 - -116,9 направлено плану 

асигнувань більше, 

ніж фактичні 
видатки, 

3 0813083 1010 Підпрограма 3 

Надання допомоги 

по догляду за 

особами з інвалід-

ністю I чи II групи 

внаслідок психіч-

ного розладу 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання допомоги 

по догляду за осо- 

бами з інвалідніс-

тю І чи II групи 

1231,7  1231,7 1159,6  1159,6 -72,1 - -72,1 направлено плану 

асигнувань більше, 
ніж фактичні 

видатки, 



 
3 

внаслідок 

психічного 

розладу 

4 0813084 1010 Підпрограма 4 

Надання тимчасо-

вої державної 

соціальної допомо- 

ги непрацюючій 

особі, яка досягла 

пенсійного віку, 

але не набула 

права на пенсійну 

виплату 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання тимчасо- 

вої державної 
соціальної допомо- 

ги непрацюючій 

особі, яка досягла 
пенсійного віку, 

але не набула 

права на пенсійну 

виплату 

5,0  5,0 2,9  2,9 -2,1 - -2,1 направлено плану 

асигнувань більше, 

ніж фактичні 
видатки, 

5 0813085 1010 Підпрограма 5 

Надання щомісяч-

ної компенсаційної 
виплати непрацю-

ючій працездат- 

ній особі, яка 

доглядає за особою 

з інвалідністю I 

групи, а також за 

особою, яка досяг- 

ла 80-річного віку 

          

   Завдання           

   Забезпечення 

надання щомісяч-

ної компенсацій- 

ної виплати непра-

цюючій працездат- 

ній особі, яка 

доглядає за особою 

з інвалідністю І 

групи, а також за 

особою, яка досяг- 
ла 80-річного віку 

100,0  100,0 87,5  87,5 -12,5 - -12,5 направлено плану 

асигнувань більше, 

ніж фактичні 

видатки, 

   Усього 11160,4 - 11160,4 10936,5 - 10936,5 -223,9 - -223,9 - 

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

 

(тис. грн) 

Назва 

регіональної цільової програми та Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

Касові видатки  

(надані кредити)  

Відхилення 

Пояснення щодо 

причин 



 
4 

на звітний період за звітний період підпрограми 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

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. 

0813081 Підпрограма 1 

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 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
8608,0 8587,9 -20,1 

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

фактичні видатки 

  продукту        

  показник      

 

 кільіксть одержувачів 

допомоги інвалідам з 

дитинства І групи 

підгрупи А з надбав-

кою на догляд 

чол. звітність 33 33 - 

 

 кількість одержувачів 

допомоги інвалідам з 

дитинства І групи 

підгрупи Б з надбав-

вкою на догляд 

чол. звітність 38 25 -13 

 
 кількість одержувачів 

допомоги інвалідам з 
дитинства II групи 

чол. звітність 61 89 +28 

 
 кількість одержувачів 

допомоги інвалідам з 

дитинства III групи 

чол. звітність 80 118 +38 

  кількість одержувачів 

допомоги на дітей з 
чол. звітність 72 44 -28 



 
5 

інвалідністю віком до 

18 років без надбавки 

на догляд, у тому 

числі захворювання 

яких пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою 

 

 кількість одержувачів 

допомоги з надбав-

кою на догляд на 
дітей-інвалідів віком 

до 6 років, у тому 

числі захворювання 

яких пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою 

чол. звітність 27 19 -8 

 

 кількість одержувачів 

допомоги з надбав-

кою на догляд на 
дітей з інвалідністю 

підгрупи А віком до 6 

років, у тому числі 
захворювання яких 

пов'язане з Чорноби-

льською катастрофою 

чол. звітність 9 6 -3 

 

 кількість одержувачів 

допомоги з надбав-

кою на догляд на 

дітей з інвалідністю 

віком від 6 до 18 

років, у тому числі 

захворювання яких 

пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою 

чол. звітність 35 84 +49 

 

 кількість одержувачів 

допомоги з надбав-

кою 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; 

чол. звітність 14 27 +13 

 

 кількість одержувачів 

допомоги на похова-

ння інвалідів з дитин-

ства та дітей з інвалід 

ністю, осіб. 

чол. звітність 4 1 -3 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- чисельність звернень зросла 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

інвалідам з дитинства 

І групи підгрупи А з 

грн. звітність 3100 2960 -140 



 
6 

надбавкою на догляд 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

інвалідам з дитинства 

І групи підгрупи Б з 

надбавкою на догляд 

грн. звітність 2700 2178 -522 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

інвалідам з дитинства 

II групи 

грн. звітність 1845 1452 -393 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

інвалідам з дитинства 

III групи 

грн. звітність 1845 1452 -393 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

дітей з інвалідністю 

віком до 18 років без 

надбавки на догляд, у 

тому числі захворю-

вання яких пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою 

грн. звітність 1845 1452 -393 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги з 

надбавкою на догляд 

на дітей з інвалідніс-

тю віком до 6 років, у 

тому числі захворю-

вання яких пов'язане з 
Чорнобильською 

катастрофою 

грн. звітність 2050 1795 -255 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги з 

надбавкою на догляд 

на дітей з інвалід- 

ністю підгрупи А 

віком до 6 років, у 

тому числі захворю-

вання яких пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою, грн; 

грн. звітність 3100 2575 -525 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги з 

надбавкою на догляд 

на дітей з інвалідніс- 

тю віком від 6 до 18 

років, у тому числі 
захворювання яких 

пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою, грн; 

грн. звітність 2250 1988 -262 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги з 

надбавкою на догляд 

на дітей з інвалідніс- 

тю підгрупи А віком 

від 6 до 18 років, у 

грн. звітність 3400 2960 -440 



 
7 

тому числі 
захворювання яких 

пов'язане з 

Чорнобильською 

катастрофою, грн; 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги на 

поховання інвалідів з 

дитинства та дітей з 

інвалідністю, грн 

грн. звітність 5300 2904 -2396 

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

основному за рахунок виплат допомоги без надбавки на догляд  працюючим особам та з урахуванням їх доходів 

2 

0813082 Надання державної 

соціальної допомоги 

особам, які не мають 

мають права на пен-

сію, та особам з інва-

лідністю, державної 
соціальної допомоги 

на догляд 

     

 

 Завдання: 

Забезпечення надан-

ня державної соціаль 

ної допомоги особам 

, які не мають права 

на пенсію, та особам 

з інвалідністю, 

державної соціальної 

допомоги на догляд 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
1215,5 1098,6 -116,9 

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

фактичні видатки 

  продукту        

  показник      

 

 кількість 

одержувачів 

допомоги, особи, які 

досягли 63 років та 

які не мають права 

на пенсію 

чол. звітність 2 2 - 

 

 Кількість одержува- 

чів допомоги 

інвалідам І,ІІ,ІІІ 

групи інвалідності 

чол. звітність 49 55 +9 

 

 кількість одержу-

вачів допомоги дітям 

померлого годуваль-

ника (на одну 

дитину) 

чол. звітність - 8 +8 

 

 кількість одержу-

вачів допомоги дітям 

померлого годуваль- 

ника (на двох дітей) 

чол. звітність - - - 

  кількість одержува- чол. звітність - - - 



 
8 

чів допомоги дітям 

померлого 

годувальника (на 

трьох і більше дітей) 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- чисельність звернень зросла 

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

особам, які досягай 

63 років та не мають 

права на пенсію 

грн. звітність 1423 1423 - 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

інвалідам І,ІІ,ІІІ 

групи інвалідності 

грн. звітність 1510 1510 - 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

дітям померлого 

годувальника (на 

одну дитину) 

грн. звітність - 1497 +1497 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

дітям померлого 

годувальника (на 

двох дітей) 

грн. звітність - - - 

 

 середньомісячний 

розмір допомоги 

дітям померлого 

годувальника (на 

трьох і більше дітей) 

грн. звітність - - - 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- за рахунок збільшення звернень  

3 

0813083 Підпрограма 3 

Надання допомоги 

по догляду за 

особами з інвалід- 

ністю I чи II групи 

внаслідок психічно- 

го розладу 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення надан-

ня допомоги по дог- 

ляду за особами з 

інвалідністю І чи II 

групи внаслідок 

психічного розладу 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
1231,7 1159,6 -72,1 

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

фактичні видатки 

  продукту        

  показник      

  кількість одержува-

чів допомоги на 
чол. звітність 48 50 +2 



 
9 

догляд за особою з 
інвалідністю І чи II 

групи внаслідок 

психічного розладу 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- чисельність звернень зросла 

  ефективності        

  показник      

  середній розмір 

допомоги на догляд 
грн. звітність 2123 2140 +17 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- за рахунок непрацюючих осіб 

4 

0813084 Підпрограма 4 

Надання тимчасової 

державної соціальної 

допомоги непрацю-

ючій особі, яка 

досягла пенсійного 

віку, Але не набула 

права на пенсійну 

виплату 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення надан-  

ня тимчасової 
державної соціальної 

допомоги 

непрацюючій особі, 
яка досягла 

пенсійного віку, але 

не набула права на 
пенсійну виплату 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
5,0 2,9 -2,1 

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

фактичні видатки, 

  продукту        

  показник      

 

 кількість одержу-

вачів щомісячної 

тимчасової держав-

ної соціальної допо- 

моги непрацюючій 

особі, яка досягла 

пенсійного віку, але 
не набула права на 

пенсійну виплату 

чол. звітність 2 2 - 

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

  ефективності        

  показник      

 

 середньомісячний 

розмір тимчасової 

державної соціальної 

допомоги непрацю-

ючій особі, яка 

досягла пенсійного 

грн. звітність 1420 1423 +3 
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віку, але не набула 

права на пенсійну 

виплату 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – ріст за рахунок середнього розрахунку на 

протязі року 

5 

0813085 Підпрограма 5 

Надання щомісячної 

компенсаційної 

виплати не працю-

ючій працездатній 

особі, яка доглядає 
за особою з інва- 

лідністю I групи, а 

також за особою, яка 
досягла 80-річного 

віку 

     

  Завдання      

 

 Забезпечення 

надання щомісячної 
компенсаційної 

виплати непрацю-

ючій працездатній 

особі, яка доглядає 

за особою з 

інвалідністю 1 

групи, а також за 

особою, яка досягла 

80-вічного віку 

     

  затрат  .      

  Показники затрат тис.грн. кошториси, 

звіти 
100,0 87,5 -12,5 

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

фактичні видатки, 

  продукту        

  показник      

 
 кількість одержува-

чів щомісячної ком-

пенсаційної виплати 

чол. звітність 255 255 - 

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

  ефективності        

  показник      

 
 середньомісячний 

розмір компенса-

ційної виплати 

грн. звітність 31 31 - 

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

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3
 

 

    (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 
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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} 


