
№ з/п

1

№ з/п

1

Завдання

Ціль державної політики

Створення сприятливої кон'юктури на регіональному ринку праці, зменшення регіональної диференції у сфері зайнятості, підвищення рівня 

зайнятості населення та зниження рівня безробіття

Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міському центрі зайнятості до громадських робіт

Організаціія та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів 

України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 

2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗВІТ

1      2700000          (код)

2      2710000          (код)

3      2713210          (код)     1050    

(КФКВК)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)



гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього

1
забезпечення організації та 

проведення громадських 

робіт

871771 0 871771 871771 0 871771 0 0 0

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 

15.02.2018 року №1412 "Про 

затвердження Програми 

зайнятості населення 

м.Кропивницького на період 

2018-2020 роки" (зі змінами)

871771 0 871771 871771 0 871771 0 0 0

№ з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

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

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



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціаль

ний 

фонд

усього

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

1 затрат

обсяг витрат грн

Програма 

зайнятості 

населення 

м.Кропивн

ицького на 

період 

2018-2020 

роки

871771 0 871771 871771 0 871771 0 0 0

2 продукту

кількість громадян залучених до 

участі в громадських роботах
осіб

укладені 

договори
701 0 701 701 0 701 0 0 0

3 ефективності

середні витрати на одного 

працівника
грн розрахунок 1 244 0 1 244 1 244 0 1 244 0 0 0

4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



відсоток залучених безробітних 

до громадських робіт
%

розразхунок 

(2018-678 

чол., 2019-

701 чол.)

103 0 103 103 0 103 0 0 0

Головний спеціаліст
______________________                                                                            

(підпис)

Л.О.ЛИЧОВА                                                                                       

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

                                                                                                      Аналіз стану виконаня результативних показників                                                                                                                                                                                                                    

У 2019  році  Програмою зайнятості  населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 871771 грн. Станом на 01.01.2020 року кошти 

використані у повному обсязі. За 2019 рік укладено договорів з управлінням соціального захисту населення Подільської райради, КП «Ритуальна служба», управлінням 

соціального захисту населення Фортечного райвиконкому, КП «Кіровоград-Благоустрій», обласна організацій “Червоний Хрест”. До громадських робіт було залучено 

701 Кропивничанина.

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери і кладовищ, роботи пов’язані з ремонтом 

об’єктів соціальної сфери, догляду та наданню допомоги особам похилого віку та інвалідам, супроводу осіб з інвалідністю з вадами зору, супровід поранених із зони 

АТО, впорядкуванню місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території міста. Брали участь у 

роботі пунктів обігріву, інформували населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, забезпечували догляд та надавали допомогу соціально незахищених 

верствам населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом.

____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департвменту
______________________                      

(підпис)

М.О.МОРКВА                                                           

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників


