
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)
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_____________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

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

1
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.

5. Мста бюджетної програми : 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.

6. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1
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.

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

.0800000
(Код)

.0810000
(Код)

.0813180 1060

(Код) (КФКВК)



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

14 400,00 0,00 14 400,00 7 809,31 0,00 7 809,31 6 590,69 0,00 6 590,69

Інші виплати 
населенню

14 300,00 0,00 14 300,00 7 809,31 0,00 7 809,31 6 490,69 0,00 6 490,69

Оплата послуг 
(поштовий збір)

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Усього 14 400,00 0,00 14 400,00 7 809,31 0,00 7 809,31 6 590,69 0,00 6 590,69
1 Іояснспмя щодо причті відхиленії» між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : кошторисні призначення освоєні в повному 
обсязі.нема« погреби у виплаті, кредиторська заборгованість по виплаті відсутня.

К Иидшки (кидані 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 затрат

пільги інвалідам зору 
на оплату ЖКП

грн. кошторис 14 300,00 0 14 300,00 7 809,31 0 7 809,31 6 490,69 0 6 490,69

Оплата послуг 
(поштовий збір)

грн. кошторис 100,00 0 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0 100,00

Усього грн. X 14 400,00 0,00 14 400,00 7 809,31 0,00 7 809,31 6 590,69 0,00 6 590,69



ліснення 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 отримувачів 
пільг (включаючи 
членів сім'ї), осіб.

осіб особові справи 8 0 8 7 0 7 1 0 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та  досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів зменшилась у зв'язку з відмовою від отримання пільги та зверненням за призначенням 
субсидії

3 ефективності

середній розмір витрат 
на надання пільг на 
оплату житлоио- 
комушшмінх послуг і 
природного газу, 
грп/міеиць на одного 
пільговики

гри. розрахунково 925,00 0,00 925,00 1 115,62 0,00 1 115,62 -190,62 0,00 -190,62

1 Іоясіїсіпія щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір пільги збільшився у зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії.
4 якості

питоми вага 
відшкодованих 
пільгових послуг від 
нарахованих

% X 100 0 100 100 0 100 100 0 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників усі показники відповідають фактично наданим пільгам особам з інвалідністю по зору на оплату ЖКП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 
послуг у 2018 році виконано на 100 %

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних

Балашова Г.І.
(ініціали та прізвище) 

Фролова І.Є.
(ініціали та прізвище)


