
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року №908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації_________________________________________

(найменування головного розпорядника)
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації_________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечити належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в 
сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення охоплення дітей-сиріт. дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

6. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1

Забезпечення належними умовами для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних 
сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

.0800000
(Код)

.0810000
(Код)

.0813230



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

гривень

N
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього

Виплата держ. соціал. 
допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьк. піклування, у 
дитбудинках сімейного 
тину та прийомних сім'ях, 
гроні, забсчп. б&тькам- 
ІІІІХОІІ. і прийомним 
батькам за падання 
еоцпослугу дитбудинках 
сімейного типу та 
прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять 
за дитиною» та оплату 
послуг із здійснення 
патронату над дитиною та 
виплата соццопомоги на 
утрим. дитини в сім’ї 
патронатного вихователя, 
підтримка малих 
групових будинків

760 700,00 0,00 760 700,00 760 661,32 0,00 760 661,32 38,68 0,00 38,68

Усього 760 700,00 0,00 760 700,00 760 661,32 0,00 760 661,32 38,68 0,00 38,68
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : кошторисні призначення освоєні в повному обсязі, 
немає потреби у виплаті, кредиторська заборгованість по виплаті відсутня.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : кошторисні призначення освоєні в повному обсязі,немає 
потреби у виплаті, кредиторська заборгованість відсутня.



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

гривень

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього

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

Нинішні дорж. соціші. 
допомоги ііи дігсй-сиріт 
ні дітей, позбавлених 
батьк. піклування, у 
дитбудинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях

грн. кошторис 760 700,00 0 760 700,00 760 661,32 0 760 661,32 38,68 0 38,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошторисні призначення освоєні в повному обсязі, не має потреби у виплаті, кредиторська заборгованість відсутня

2 продукту
кількість прийомних 
сімей

один особові справи 3 0 3 5 0 5 -2 0 -2

кількість прийомних 
батьків осіб особові справи 3 0 3 5 0 5 -2 0 -2

кількість батьків- 
вихователів осіб особові справи 2 0 2 2 0 2 0 0 0

кількість дитячих 
будинків сімейного типу

один особові справи 1 0 1 1 0 1 0 0 0

кількість вихованців у 
дитячих будинках 
сімейного типу

осіб особові справи 9 0 9 9 0 9 0 0 0

кількість вихованців у 
прийомних сім’ях осіб особові справи 4 0 4 6 0 6 -2 0 -2



і Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість прийомних батьків збільшилась на підставі створення прийомних сімей

3 ефективності

середні витрати на 1 
вихованця у дитячому 
будинку сімейного типу

грн.
розрахунково згідно 
Постанови КМУ від 
16.03.2017 №148

3 500,00 0,00 3 500,00 3 674,19 0,00 3 674,19 -174,19 0,00 -174,19

середні витрати на 1 
вихованця у прийомній 
сім’ї

грн.
розрахунково згідно 
Постанови КМУ від 
16.03.2017 №148

3 144,00 0,00 3 144,00 3 282,69 0,00 3 282,69 ,-138,69 0,00 -138,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімума.

4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників усі показники відповідають фактично виплаченої державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейног^типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за да
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків у 2 0 IX році забезпечена на 100%.

у,--о. , ч і  Те

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

/А

шснення патронату над дитиною та вішлата соціальної допомоги

Балашова Г.1
(ініціали та прізвище) 

_____ Фролова І.Є._____
(ініціали та прізвище)


