
1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради 

2.

3. 0916083

0610

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування 

бюджетної 

програми)

N

з/п

1

5. Мета бюджетної програми

N

з/п

1

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

Касові 

видатки 

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,0 9154314,0 9154314,0 0,0 9154314,0 9154314,0 0,0 0,0 0,0

898742,0 898742,0 0,0 898742,0 898742,0 0,0 0,0 0,0

0,0 10053056,0 10053056,0 0,0 10053056,0 10053056,0 0,0 0,0 0,0

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,осіб з їх числа шляхом виплати грошової компенсації за рахунок 

співфінансування з бюджету Кропивницькоъ міської територіальної громади 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)       (код за ЄДРПОУ)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа 11528000000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

6083

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

091000 42215510

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

Реалізація  державної політики спрямована на забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа

Напрями використання бюджетних коштів*

Забезпечення житлом  та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, 

осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

Відхилення

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

Завдання

Придбання житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа

N

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Усього

090000 42215510

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,осіб з їх числа шляхом виплати грошової компенсації за рахунок 

коштів  субвенції з державного бюджету

2



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 10053056 10053056 0 10053056 10053056 0 0,0 0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

кількість дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які 

перебувають обліку 

громадян, що потребують 

поліпшення житлових 

умов

осіб

Протоколи комісії №4 від 22.09.21, №5 від 

08.10.21 та №7 від 11.11.21  комісії з 

питань розгляду заяв про призначення 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб, а також членів їх сімей, за 

рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету

0,0 202 202 0,0 202 202 0 0 0

кількість дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, яким  буде 

придбане житло

осіб

Протокол №2 від 30.09.21 та протокол №3 

від 25.11.21 засідання регіональної комісії 

з птань формування пропозицій щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

0,0 23 23 0,0 23 23 0 0 0

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

N 

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Відхилення

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

N 

з/п
Показники

Одини

ця 

виміру

Джерело інформації

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

гривень

2

 Програма  забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей розбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки



Обсяг видатки на 

придбання житла для 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа

грн.

Протокол №2 від 30.09.21 та  протокол №3 

від 25.11.21засідання регіональної комісії 

з птань формування пропозицій щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; 

кошторис

0,0 10053056,0 10053056,0 0,0 2248,0 2248,0 0,0 0,0 0,0

в тому числі за рахунок 

коштів міського бюджету 

(співфінансування)

грн. кошторис 0,0 898742 898742,0 0,0 898742 898742,0 0,0 0,0 0,0

за рахунок коштів 

субвенції з державного 

бюджету бюджету 

грн.
Протоколи №2 від 30.09.21 та № 3 від  

25.11.21 засідання регіональної комісії 
0 9154314 9154314,0 0 9154314 9154314,0 0,0 0,0 0,0

2 продукту

Кількість   житла для 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа

шт розрахунок 0 23 23 0 23 23 0 0 0

Загальна площа  житла 

для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа

м.кв.
Відповідно до Постанови від 26.05.2021 р. 

№ 615 
0 753 753 0 753 753 0 0 0

3 ефективності

середня вартість 1м2  

житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа

тис.грн. розрахунок 0,0 13,4 13,4 0 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0

середня площа 1 житла 

для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа

м.кв. розрахунок 32,7 32,7 0 32,7 32,7 0,0 0,0 0,0

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



4 якості

Відсоток дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа від 

загальної їх кількості , у 

яких в поточному році  

буде вирішені житлові 

питання

% розрахунок 0 11 11 0 11 11 0 0 0

Відсоток дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа  буде 

забезпечених житлом

% розрахунок 0 100 100 0 100 100 0 0,0 0,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутнє

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна Тимоховська

Галина Вовк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи 

Головний спеціаліст

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість  забезпечити реалізацію державної політики спрямована назабезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,осіб з їх числа.

 Всі завдання, покладені на управління у 2021 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики спрямована на забезпечення житломдітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх 

числа, виконані.      


