
Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

.
1.   1100000               Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького

(КПКВК МБ)                                                             (найменування головного розпорядника)

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(тис. грн.)

спеціальний 
фонд загальний фонд разом загальний фонд

0.00 7784.99 7784.988 33.627 0.000.007818.615

1.1 Завдання1: Надання 
соціальних послуг дітям, 
молоді та сім'ям, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах та 
потребують сторонньої 
допомоги

7818.615 33.627

(найменування бюджетної програми)

Відхилення
Показники спеціальний 

фонд

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Не
використані асигнування на загальну суму 33627 грн., а саме: 26162 грн.які були заплановані на оплату енергоносіїв- 3229 грн. водопостачачання; 14897 - електроенергія (було закладено для оплати
електроопалення по приміщенню по вул.проїзд Тинистий5); 7685 - оплата природного газу - за відшкодування газу Управлінням освіти міської ради м.Кропивницького виставили рахунок менше, чим
було заплановано; 351 грн. - оплата теплопостачання рахунок за грудень виставлений менше, ніж було заплановано. Економія по енергоносіям (водопостачання, електроенергія) склалась в зв'язку із тим,
що фахівців центру переміщено в нове приміщення за адресою вул.О.Теліги 75Г та не заключено угоди на постачання електроенергії та водопостачання, що стане можливим у 2020 році. 827 грн. –
заробітна плата та нарахування на неї: 4 грн. - заробітна плата, 823 грн. - нарахування на оплату праці - в зв'язку із тим що в штаті Центру працює інвалід, нарахування на оплату праці якого складає 8,41%.
Оплата за оренду транспорту (рейди) економія склала 6022грн. Це спричине тим, що на виконання підсумків наради Прем'єр - міністра України від 17.12.2019 року щодо забезпечення відповідно до
законодавства тимчасового, до кінця року поточного бюджетного року, припинення Казначейством проведення платежів та реєстрації бюджетних зобов'язань щодо видатків загального фонду бюджету
(крім захищених видатків бюджету), тому певний час було припинено користування транспортними послугами. Невикористані асигнування в сумі 259 грн. – оплата послуг зв’язку - це спричине тим, що
тривалий час в установі не працювала телефонна лінія та виставлені рахунки були менше запланованих. Невикористані асигнування в сумі 21 грн. оплата соціальних послуг ЛЖВ рахунок виставлений за
фактично надані послуги менше ніж заплановано. Невикористані асигнування в сум 200 грн- для оплати пені. за період 2019 року рахунки сплачувались своєчасно без затримок, тому пеня не
нараховувалась. Невикористані асигнування в сум 136 грн. – придбання матеріалів, висталений рахунок менше запланованого.

в т.ч.

Виконано

разом

План з урахуванням змін

разомспеціальний 
фонд

Видатки (надані кредити) 7818.615 0.00 7818.615 7784.988 0.00 7784.988 33.627 0.00 33.627

2.   1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
 3.  1113121

1.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

№ з/п

загальний фонд

Забезпечення соціальної підтримки сім"ям, дітям та молоді вразливих категорій населення



5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:
( грн.)

№ Показники План з урахуванням змін Виконано
1. Залишок на початок року х -

в т.ч. -
1.1 власних надходжень х -
1.2 інших надходжень х

-

2. Надходження - -
в т.ч. - -

2.1 власні надходження - -
2.2 надходження позик - -
2.3 повернення кредитів - -
2.4 інші надходження - -

3. Залишок на кінець року х -
в т.ч. -

3.1 власних надходжень х -
3.2 інших надходжень х -

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на
кінець року

-

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
-

-
-
-

-

-

-

Відхилення
х

х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на
початок року

-

х

-



5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:
(грн.)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальни й

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний
фонд разом

1. затрат
Кількість центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Кількість штатних працівників 
центрів

51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00

Кількість спеціалістів, залучених 
до заходів

44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00

продукту
Кількість закладів, що надають 
соціальні послуги сім'ям, дітям та 
молоді, діяльність яких 
координується КМССССДМ

1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Кількість дитячних будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, 
сімей патронатних вихователів, 
сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, охоплених 
соціальним 
супроводом/супроводженням

62.00 0.00 62.00 102.00 0.00 102.00 40.00 0.00 40.00

Кількість сімей, дітей та молоді, 
які отримали соціальні послуги 11500.00 0.00 11500.00 11215.00 0.00 11215.00 -285.00 0.00 -285.00

Кількість заходів, у тому числі 
навчальних, центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді 110.00 0.00 110.00 223.00 0.00 223.00 113.00 0.00 113.00

Кількість учасників заходів, у 
тому числі навчальних, 
проведених центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

6500.00 0.00 6500.00 5603.00 0.00 5603.00 -897.00 0.00 -897.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Підпрограма1:  Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Затверджено паспортом бюджетної
програми Виконано ВідхиленняПоказники



Загальна кількість наданих 

соціальних послуг, які надаються 

працівниками центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді

85000.00 0.00 85000.00 108438.00 0.00 108438.00 23438.00 0.00 23438.00

ефективності
Середні витрати  на утримання 
одного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

7818.615 0 7818615.00 7784.988 0 7784.99 -33.627 0 -33.627

Середні витрати  на забезпечення 
діяльності одного працівника 
центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

12.776 0 12.78 12.721 0 12.7 -0.055 0 -0.055

Середні витрати на здійснення 
соціального супроводу / 
супроводження

3.093 0 3.09 1.880 0 1.88 -1.213 0 -1.213

Середні витрати на один захід, у 
тому числі навчальний, 
проведений центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

4.316 0 4.316 2.020 0 2.02 -2.296 0 -2.296

Середні витрати на одного 
учасника заходів, у тому числі 
навчальних, проведених центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей 

0.073 0 0.073 0.085 0 0.085 0.012 0 0.012

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - 33627 грн., не використані асигнування ( в т.ч. 26162, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 827
грн. – заробітна плпта та нарахування на неї, рейди – 6022грн. (для запобігання виникненя кредиторської заборгованості), 259 грн. – оплата послуг зв’язку, ЛЖВ – 21 грн. – надання соц.послуг; 200 грн- для оплати
пені, 136 грн. – придбання матеріалів. 
В зв’язку з тим, що не всі асигнування використані на проведення заходів, а саме на рейди (транспортні послуги), але кількість проведених заходів збільшено на 125, тому на 2296 грн зменшено середні витрати на
один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та в зв’язку із зменшенням кількості дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги середні витрати на одного учасника заходів,
проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 12 грн. Зменшилась сума  соціальних супроводів на 1213 грн. в зв’язку із збільшенням отримувачів послуг.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - 33627 грн., не використані асигнування ( в т.ч. 26162, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 827
грн. – заробітна плпта та нарахування на неї, рейди – 6022грн. (для запобігання виникненя кредиторської заборгованості), 259 грн. – оплата послуг зв’язку, ЛЖВ – 21 грн. – надання соц.послуг; 200 грн- для оплати
пені, 136 грн. – придбання матеріалів. 
В зв’язку з тим, що не всі асигнування використані на проведення заходів, а саме на рейди (транспортні послуги), але кількість проведених заходів збільшено на 125, тому на 2296 грн зменшено середні витрати на
один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та в зв’язку із зменшенням кількості дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги середні витрати на одного учасника заходів,
проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 12 грн. Зменшилась сума  соціальних супроводів на 1213 грн. в зв’язку із збільшенням отримувачів послуг.



якості
кількість підготовлених 
кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки 
та батьки-вихователі, 
усиновлювачі, патронатні 
вихователі та наставники, які 
пройшли підготовку та стали 
опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками, батьками-
вихователями, усиновлювачами, 
патронатними вихователеми та 
наставниками

13.00 0.00 13.00 29.00 0.00 29.00 16.00 0.00 16.00

кількість підготовлених 
прийомних батьків,  батьків-
вихователів, які пройшли 
навчання з метою підвищення 
їхнього виховного потенціалу

13.00 0.00 13.00 33.00 0.00 33.00 20.00 0.00 20.00

кількість  послуг, які надані 
центрами соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (супровід)

16238.00 0.00 16238.00 13559.00 0.00 13559.00 -2679.00 0.00 -2679.00

Частка отримувачів соціальних 
послуг, які набули навичок 
справлятися із складними 
життєвими обставинами та 
мінімізувати їхні наслідки, від 
загальної кількості отримувачів 
соціальних послуг

0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

динаміка ** кількості осіб, яким 
надано соціальні послуги, 
порівняно з минулим роком

103.00 0.00 103.00 109.00 0.00 109.00 6.00 0.00 6.00

Динаміка** кількості учасників, 
охоплених заходами у тому числі 
навчальними, центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
порівняно з минулим роком

103.00 0.00 103.00 89.00 0.00 89.00 14.00 0.00 14.00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості нтз у порівнянні з минулим роком: в кількість підготовлених кандидатів: більше на
17 - кандидати в опікуни, які направлені в ОЦСССДМ для проходження навчання. – Кількість прийомних та батьків – вихователів які пройшли підвищення виховного потенціалу більше на 20: 12 прийонмних , 8
батьків вихователів. – Кількість послуг – менше на 2679 од - спричинено тим., що основною причиною зменшення соціальних супроводів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах переважно
проводиться на добровільних засадах, саме тому багато відмов від отримання соціальних послуг в зв’язку з самостійним вирішенням своїх проблемних питань; та відповідно до Постанови № 1751 від 27.12.2001р.
"Про затвердження порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" зі змінами від 25.12.2015р. № 1181, до складу інспектувань Центру з 2016 року включени сім'ї, яким призначено допомогу на
дітей. Інспектування проводиться відповідно до письмових запитів Управління соціального забезпечення міста. Інстектування сімей, яким призначено держ.допомогу при народжені дитини з 2017 р. Проведено
188 інспектувань згідно письмових запитів щодо підтвердження проживання дитини з матір’ю (одинокі); за 2019 рік зроблено 786 перевірок цільового використання держ.допомоги при народжені дитини.
Відповідно до урядового рішення запроваджено новий вид соціальних виплат на д\ітей, які виховуються у багатодітних сім’яї. Згідно порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,
затвердженим постановою КМУ від 13.03.2019 року № 250 працівниками Центру проведено 137 перевірок цільового використання державної допомоги сім’ям, в яких виховується троє і більше дітей. Враховуючи
вищевикладене збільнилась динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги на 7. Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зменшилась
порівняно з минулим роком на  14 у зв’язку з зацікавленістю підлитків та молоді переважно в індивідуальному навчанні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 72 582 соціальні послуги індивідуального характеру 4 263 особам з числа мешканців м. Кропивницького, проведено 173
групових заходи, якими охоплено 4 344 особи різних категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі, учнівська та студентська
молодь, особи, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, тощо). У 2019 році на обліку у Центру перебували 1 074 сім’ї з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1 282
відвідування зазначених сімей, надано 5 976 соціальних послуг. Під соціальним супроводом Центру протягом 2019 року перебувала 31 сім’я даної категорії, яким надано 9 555 адресних соціальних послуг різного
соціального спрямування. Завдяки зусиллям співробітників Центру соціальний супровід 3 родин припинений у зв’язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини. Протягом 2019 року в
місті Кропивницькому виявлені 33 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, загалом на обліку у Центру перебували 1 074 сім’ї, під соціальним супроводом перебувала 31 сім’я.Протягом
зазначеного періоду сім’ям, що перебувають під супроводом, надано 9 555 послуг.
Протягом 2019 року під соціальним супроводом Центру перебували 27 прийомних сімей (40 прийомних дітей) та 3 дитячих будинки сімейного типу (далі - ДБСТ) (25 дітей). З метою популяризації сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповсюджено 231 тематичний буклет та 139 плакатів. Протягом 2019 року в пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста з
метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 4 особи з числа жінок, які мали намір відмовитись від
новонароджених дітей. Зазначеним особам надано 12 індивідуальних соціальних послуг. Протягом 2019 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру охоплені 18 родин, які
виховують дітей з особливими потребами, надано 230 індивідуальних послуг.З метою запобігання потраплянню сімей загиблих у бойових діях учасників Операції об’єднаних сил (далі – ООС) ,
військовослужбовців та поранених учасників ООС у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім’ям. Протягом 2019 року
Центром було відвідано 24 сім’ї загиблих та 26 сімей діючих учасників ООС, яким надано 1 955 послуг інформаційного характеру. Соціальною роботою Центру охоплені 12 сімей з числа вимушених переселенців,
яким надано 42 соціальних послуг.

Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров’я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави. Виклики, перед якими опинилася наша держава, ставши
на шлях європейської інтеграції, окупація території Автономної Республіки Крим, військові дії, що, незважаючи на мирні ініціативи української влади, точаться в окремих районах Донецької та Луганської
областей, обумовлюють переосмислення ролі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в недопущенні суспільного колапсу, соціальному менеджменті, розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської
України. Маючи напрацьовані роками шляхи та методи надання ефективної соціально-профілактичної, соціально-педагогічної, юридичної та психологічної підтримки сім’ям, дітям та молоді та використовуючи
для їх соціальної підтримки, розвитку та становлення сучасні досягнення вітчизняної та світової соціальної практики, Кропивницький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді на сьогодні є
провідним суб’єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг членам міської громади та вимушеним переселенцям, які обрали Кропивницький в якості тимчасового притулку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



автотранспорту, закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої
продукції з пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі. Ступінь ефективності
виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених
переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів
внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та
охопленого ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення
обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, тютюнових речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб’єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони
здоров’я, навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім’ям та особам, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей,
території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній
операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій
населення; забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг;
організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони
здоров’я, органами внутрішніх справ, об’єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого
ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних
показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових
заходах;всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину; пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої
Автономної Республіки Крим, сім’ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім’ям загиблих військовослужбовців та працівників органів
внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика
шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та
молодіжному середовищі. Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди 



5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

разом загальн.
фонд

спеціальн.
фонд

5813.67 7784.988 0

5813.673 7784.988 0.00

1.

1.00 1.00 0.00

43.00 51.00 0.00

37.00 44.00 0.00

2.

1.00 1.00 0.00

62.00 102.00 0.00

104354.00 108438.00 0.00

№ 
з/п

Показники Попередній рік

5813.673 0

Звітний рік

спеціальн.
фонд

разом

133.91

Відхилення (виконання) у
відсотках

загальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

0

133.91

разом

133.91Видатки , всього

затрат

7784.988 133.91

104354.00

1.00

Показники попереднього року з бюджетного запиту на 2018 - 2019рр

0.00

Пояснення: обсяг видатків збільшено в порівняяні з попереднім роком в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, що спричинило підвищення окладів; підвищення тарифів на 
енергоносії та товори, роботи, послуги

1.000.00

44.00

51.00

118.92

0.00 0.00

Підпрограма1:  Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

0.00

0.00

в т.ч.

7784.988

Завдання1: Надання соціальних послуг 
дітям, молоді та сім'ям, які опинились у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

0.005813.673

118.92

Кількість закладів, що надають 
соціальні послуги сім'ям, дітям та 
молоді, діяльність яких координується 
КМССССДМ

Кількість дитячих будинків сімейного 
типу,прийомних сімей, сімей 
патронатних вихователів, сімей, які 
перебувають в СЖО, охоплених 
соціальним 
супроводом/супроводженням

0.00

43.00

0.00

1.000.00

164.52

0.00

102.000.00 0.00

Кількість спеціалістів, залучених до 
заходів 37.00

Кількість центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 0.00 0.00

0.00 103.910.00

Загальна кількість наданих соціальних 
послуг, які надаються працівниками 
центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

62.00

103.91108438.00

1.00

164.52

118.60

0.00

продукту

Кількість штатних працівників центрів 118.60



84.00 223.00 0.00

6290.00 5603.00 0.00

11634.00 11215.00 0.00

3.

5813.67 7784.99 0.00

11.27 12.72 0.00

1.95 1.88 0.00

3.15 2.02 0.00

0.04 0.09 0.00

4.

16.00 29.00 0.00

Кількість учасників заходів, у тому 
числі навчальних, проведених 
центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

6290.00

0.00 223.00

11634.00

0.00 0.00

265.48 265.48

11215.00

5603.00 89.08

Кількість заходів, у тому числі 
навчальних, центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

84.00

96.31

0.00

0.00

12.72

0.04

0.00 29.00

0.00

0.00

0.00

89.08

0.00

0.00

Середні витрати  на забезпечення 
діяльності одного працівника центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 

ефективності

0.00

0.00

якості

16.00

1.88

0.00

133.91

0.00

Середні витрати на здійснення 
соціального супроводу/супроводженя

5813.67

11.27

Середні витрати  на утримання одного 
центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

1.95 96.31

кількість підготовлених кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки та батьки-вихователі, 
усиновлювачі, патронатні вихователі 
та наставники, які пройшли підготовку 
та стали опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками, батьками-
вихователями, усиновлювачами, 
патронатними вихователеми та 
наставниками

Середні витрати на одного учасника 
заходів, у тому числі навчальних, 
проведених центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

0.00

0.00

0.00

2.02

7784.99

0.09

3.15

181.25

Кількість сімей, дітей та молоді, які 
отримали соціальні послуги

Середні витрати на один захід, у тому 
числі навчальний, проведений 
центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

112.90

96.4096.40

112.90

202.38

64.21

133.91

181.25

202.38

64.21



15.00 33.00 0.00

16238.00 13559.00 0.00

116.09 109.00 0.00

73.56 89.00 0.00

0.00 0.02 0.00

16238.00

динаміка ** кількості осіб, яким надано 
соціальні послуги, порівняно з 
минулим роком

15.00

0.000.00

33.00

13559.00

0.00

Динаміка** кількості учасників, 
охоплених заходами центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, порівняно з минулим роком

0.00

Частка отримувачів соціальних послуг, 
які набули навичок справлятися із 
складними життєвими обставинами та 
мінімізувати їхні наслідки, від 
загальної кількості отримувачів 
соціальних послуг

0.00

73.56 0.00

83.50

0.00 0.02 0.00 0.00

0.00 89.00 120.99 120.99

93.890.00 109.000.00 93.89

220.00220.00

83.50

0.00

кількість підготовлених прийомних 
батьків,  батьків-вихователів, які 
пройшли навчання з метою 
підвищення їхнього виховного 
потенціалу

кількість  послуг, які надані центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (супровід)

116.09

Пояснення: Протягом 2018 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживала 58 особа відповідної категорії.
Мешканцям соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1818
відвідувань зазначених сімей, надано 7045 соціальні послуги. Під соціальним супроводом Центру протягом звітного періоду перебувала 32 родина зазначеної категорії, яким надано 14933 адресні послуги
різного соціального спрямування. Завдяки зусиллям фахівців із соціальної роботи Центру у зв’язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини, припинено соціальний супровід 9
родин.

Протягом звітного періоду співробітниками Центру відвідано 24 сім’ї військовослужбовців, яким надано 547 адресних соціальних послуг, відвідано 65 сімей та складено соціальні паспорти потреб членів
сімей загиблих учасників АТО, яким надано 1279 соціальних послуг. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1 особи
з числа учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг. До Центру надійшло 7 повідомлень про вчинення
домашнього насилля, в 1 повідомленні міститься 2 інформації щодо жорстокого поводження з дитиною, та насилля по відношенню до жінки. Здійснено перевірку та встановлено, що дані факти жорстокого 
поводження не підтвердились. На даний час на обліку Центру перебуває 5 сімей щодо жорстокого поводження з дітьми, з них 3 сім’ї під соціальним супроводом. Припинено соціальний супровід 1 сім’ї.

З метою популяризації сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розповсюджено 217 буклети та 125 плакати. Постійно здійснюється пошук кандидатів в
опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки – вихователі. Протягом 2018 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
проживало 58 особа відповідної категорії. Мешканцями соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. В результаті проведеної роботи надано допомогу: у влаштуванні на роботу 28 осіб; в
організації медичного обстеження та лікування 19 осіб; в налагодженні зв’язків з родичами – 12 осіб; в отриманні реєстрації у гуртожитку – 10 особи; у відновленні втрачених документів (свідоцтв про
народження, про смерть батька/матері; довідки про відсутність власності, інформація про трудовий стаж батьків) – 14 осіб, навчено соціально - побутовим навичкам - 26 осіб; отримали житло – 2 особи;
поставлено на квартирний облік – 5 осіб.



5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

фінансових правопорушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:
порушень фінансової дисципліни не виявлено

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми - основною метою бюджетної програми є реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей
жінок та чоловіків.

актуальності бюджетної програми – надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та
соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін’єкційним споживачам наркотиків
та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними
обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.

У 2019 році соціальними педагогами Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) здійснено соціальне супроводження 26 прийомних сімей (37 прийомних
дітей) та 4 будинків сімейного типу (далі - ДБСТ) (29 дітей); проведено 89 групових заходів, надано 4990 соціальні послуги, 16 занять груп взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків – вихователів.
Центром здійснено 90 відвідувань сімей опікунів (піклувальників), під час яких зазначеним сім’ям надано 579 соціальних послуг.

Протягом 2019 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживала 58 особа відповідної категорії. Мешканцям
соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1818 відвідувань
зазначених сімей, надано 7045 соціальні послуги. Під соціальним супроводом Центру протягом звітного періоду перебувала 32 родина зазначеної категорії, яким надано 14933 адресні послуги різного
соціального спрямування. Завдяки зусиллям фахівців із соціальної роботи Центру у зв’язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини, припинено соціальний супровід 9 родин.

Протягом звітного періоду співробітниками Центру відвідано 24 сім’ї військовослужбовців, яким надано 547 адресних соціальних послуг, відвідано 65 сімей та складено соціальні паспорти потреб членів
сімей загиблих учасників АТО, яким надано 1279 соціальних послуг. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1 особи
з числа учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг. До Центру надійшло 7 повідомлень про вчинення
домашнього насилля, в 1 повідомленні міститься 2 інформації щодо жорстокого поводження з дитиною, та насилля по відношенню до жінки. Здійснено перевірку та встановлено, що дані факти жорстокого 
поводження не підтвердились. На даний час на обліку Центру перебуває 5 сімей щодо жорстокого поводження з дітьми, з них 3 сім’ї під соціальним супроводом. Припинено соціальний супровід 1 сім’ї.

З метою популяризації сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розповсюджено 217 буклети та 125 плакати. Постійно здійснюється пошук кандидатів в
опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки – вихователі. Протягом 2018 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
проживало 58 особа відповідної категорії. Мешканцями соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. В результаті проведеної роботи надано допомогу: у влаштуванні на роботу 28 осіб; в
організації медичного обстеження та лікування 19 осіб; в налагодженні зв’язків з родичами – 12 осіб; в отриманні реєстрації у гуртожитку – 10 особи; у відновленні втрачених документів (свідоцтв про
народження, про смерть батька/матері; довідки про відсутність власності, інформація про трудовий стаж батьків) – 14 осіб, навчено соціально - побутовим навичкам - 26 осіб; отримали житло – 2 особи;
поставлено на квартирний облік – 5 осіб.

корисності бюджетної програми   – реалізація програми програми мала позитивні наслідки, а саме:

В 2018 році соціальними педагогами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 104354 індивідуальних послуг різного соціального спрямування (5335 осіб), проведено 303 групових заходів (6290
осіб різних категорій – діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники),прийомні батьки та батьки вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі тощо). На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1818 відвідувань зазначених
сімей, надано 7045 соціальні послуги. Під соціальним супроводом Центру протягом звітного періоду перебувало 32 родина зазначеної категорії, яким надано 14933 адресні послуги різного соціального
спрямування. Завдяки зусиллям спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру у зв’язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини, припинено соціальний супровід 9 родин. З
метою запобігання потраплянню сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців та поранених учасників АТО до категорії тих, що перебувають у складних життєвих обставинах Центр надає комплекс
соціальних послуг вищезазначеним сім’ям. 

У 2018 році співробітниками Центру відвідано 24 сімей з по між військовослужбовців, яким надано 547 адресних соціальних послуг. Окрім того, відвідано 65 сімей та складено соціальні паспорти потреб
членів сімей загиблих учасників АТО, яким надано 1279 соціальних послуг. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1
особа з числа учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сім’ї з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг.



З метою запобігання потраплянню сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців та поранених учасників АТО до категорії тих, що перебувають у складних життєвих обставинах Центр надає
комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім’ям. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1 особа з числа
учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сім’ї з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг.

В 2019 році соціальними педагогами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 104354 індивідуальних послуг різного соціального спрямування (5335 осіб), проведено 303 групових заходів (6290
осіб різних категорій – діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники),прийомні батьки та батьки вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі тощо). На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

Головний спеціаліст Тетяна СМОЛЕВА

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