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

Звіт

.0800000
(Код)

.0810000
(Код)

.0813160 1010

(Код) (КФКВК)

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)
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________________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

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

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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 у 2018р.

5. Мета бюджетної програми : Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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 у 2018р.

6. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1
Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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 у 2018р.

7. 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 
іютребують сторонньої 
допомоги

119 841,00 0,00 119 841,00 116 779,44 0,00 116 779,44 3 061,56 0,00 3 061,56

Інші виплати 
населенню

119 231,00 0,00 119 231,00 116 528,50 0,00 116 528,50 2 702,50 0,00 2 702,50

Оплата послуг 
(поштовий збір)

610,00 0,00 610,00 250,94 0,00 250,94 359,06 0,00 359,06

Усього 119 841,00 0,00 119 841,00 116 779,44 0,00 116 779,44 3 061,56 0,00 3 061,56
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.

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 затрат



соціальна виплата 
фізичним особам, які 
надають соціальні 
послуги громадянам 
похилого віку, особам 
з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, 
які не здатні до 
самообслуговування і 
і ю гребую і ь с т р о ї іпьої 
допомоги

грн. кошторис 119 231,00 0 119 231,00 116 528,50 0 116 528,50 2 702,50 0 2 702,50

Ошшта послуг 
( ііоштоііий збір)

грн. кошторис 610,00 0 610,00 250,94 0 250,94 359,06 0 359,06

Усього грн. X 119 841,00 0,00 119 841,00 116 779,44 0,00 116 779,44 3 061,56 0,00 3 061,56

1 Іоні і н ш і й  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
чисельність осіб, які 
звернулись за 
призначенням 
компенсації

осіб журнал звернень 53 0 53 65 0 65 -12 0 -12

чисельність фізичних 
осіб, яким 
виплачується 
компенсація за 
надання соціальних 
послуг 
з них:

осіб виплатні відомості 52 0 52 57 0 57 -5 0 -5

за особами з 
інвалідністю І групи

осіб виплатні відомості 14 0 14 8 0 8 6 0 6

за громадянами 
похилого віку

осіб виплатні відомості 33 0 33 44 0 44 -11 0 -11

за особами з 
інвалідністю II групи

осіб виплатні відомості 4 0 4 4 0 4 0 0 0

за особами з 
інвалідністю III групи осіб виплатні відомості 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг збільшилась у зв'язку зі зверненням 
громадян.

3 ефективності
середній розмір 
виплати за особами з 
інвалідністю І групи

грн.
Постанови КМУ від 
29.04.2004 року № 
558

245,73 0,00 245,73 245,73 0,00 245,73 0,00 0,00 0,00



середній розмір 
виплати за
громадянами похилого 
віку

грн.
Постанови КМУ від 
29.04.2004 року № 
558

163,22 0,00 163,22 163,22 0,00 163,22 0,00 0,00 0,00

середній розмір 
виплати за особами з 
інвалідністю II групи

грн.
Постанови КМУ від 
29.04.2004 року № 
558

163,82 0,00 163,82 163,82 0,00 163,82 0,00 0,00 0,00

середній розмір 
виплати за особами з 
інвалідністю III групи грн.

Постанови КМУ від 
29.04.2004 року № 
558

114,67 0,00 114,67 114,67 0,00 114,67 ' 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

питома вага кількості 
призначених 
компенсацій до 
кількості звернень за 
призначенням 
компенсації

% X 98,1 0 98,1 88 0 88 10,1 0 10,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : у зв'язку з недотриманням усіх вимог Постанови КМУ від 29.04.2004 р.№588, щодо виплати компенсації фізичним 
особам компенсаційних виплат за надані соціальні послуги

Аналіз стану виконання результативних показників усі показники відповідають фактично виплаченої соціальній виплаті фізичним особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


