
2700000
(КТПКВК МБ)

2710000
(КТПКВК МБ)

2713210 1050
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

5.

(грн)

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

1

забезпечення 

організації 

тапроведення 

робіт

715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

Усього 715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                  У 

звязку з погодними умовами безробітні відмовились брати участь у громадських робіт

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів:

N

з/п

Напрями 

використання  

бюджетних 

коштів

1.

2.

3.

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної 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

Програма 

зайнятості 

населення 

м.Кропивниц

ького на 

період 208-

2020 роки

715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

Усього 715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

7.

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

показник

сума на 

організацію та 

проведення 

оплачувальних 

громадських 

робіт

грн.

Кошторис, 

Програма 

зайнтості 

населенні 

м.Кропивниц

ького на 

період 2018-

2020 років

715000 0 715000 705256 0 705256 9744 0 9744

2 продукту

показник
Кількість  

працівників, 

осіб

осіб
укладені 

договори
315 0 315 311 0 311 4 0 4

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                                    У 

звязку з погодними умовами безробітні відмовились брати участь у громадських роботах

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                                    У 

звязку з погодними умовами безробітні відмовились брати участь у громадських роботах

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                  

У звязку з погодними умовами безробітні відмовились брати участь у громадських роботах
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

6.

Джерело 

інформації

Одиниця 

виміру
Показники

N

 з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Найменуванн

я місцевої / 

регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

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



3 ефективності

показник

середньомісч

ні витрати 

на одну особу

грн. розрахунок 2271 0 2271 2271 0 2271 0 0

4 якості

показник

Порівняння 

показників з 

минулим 

роком

% розрахунок 223 0 223 220 0 220 3 0 3

(підпис)

(підпис)

А.А.ПАЛИВОДА

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту- начальник управління економіки

Л.М.КЛІМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                            

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                          

                                                                                                      Аналіз стану виконаня результативних показників                                                                                                                                                                                                                    

У 2018  році  Програмою зайнятості  населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 715000 грн. Станом на 01.01.2019 року кошти використані у сумі 

705256 грн. Залиишок коштів склав 9744 грн. у звязку з погодними умовами у грудні 2018 року  безробітні відмовились боати участь у громадських роботах Укладено  договіри з 

управлінням соціального захисту населення Подільської райради, КП «Ритуальна служба», управлінням соціального захисту населення Фортечного райвиконкому, КП «Кіровоград-

Благоустрій», ЖЕО №1. обласна організацій “Червоний Хрест”. До громадських робіт було залучено 678 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.


