
1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

 усьогоспеціальний 

фонд
усього

3 4

-18 420

8 9 10 11

Найменування місцевої/регіональної програми

5

0 417 580 -18 420 0

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

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування відповідального виконавця)

1030

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

7

0

гривень

2

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

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

436 000

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

6

спеціальний 

фонд
загальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

3. 0213191

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення надання фінансової допомоги, проведення міських заходів 
до державних свят та знаменних дат

1 Формування єдиної державної політик щодо вшанування пам'яті ветеранів війни. Забезпечення соціальної підтримки ветеранів та їх сімей.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1

Відхилення

436 000 417 580

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

0 -18 420

##############################################################################################################################################################################

УСЬОГО
436 000 0 436 000 417 580 0 417 580 -18 420



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 96 відсотків.

N з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації

2

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 6 7 8

4

417 580

(підпис)

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

3

загальний 

фонд
усьогоспеціальний 

фонд

0

Програма соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2019 роки
436 000 417 580

765

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний 

бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

(підпис)

-18 420

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-18 420

(ініціали та прізвище)

затрат

0 436 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

11 12 13

усього
загальний 

фонд

загальний 

фонд
8 9 10

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

усього

0

усього
загальний 

фонд
109

спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

0

-18 420 0 -18 420Усього 436 000 0 436 000 417 580 0 417 580

289 0 289 -57 0 -571
Кількісь отримувачів 

виплат осіб
рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста 
Кропивницького

346 0 346

0 продукту

рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста 
Кропивницького

1260 0 1260 1208 0

Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік зменьшено у зв"язку зі смертю отримувачів виплат

Кількість отримувачів виплат зменьшено у зв"язку зі смертю 

1208 -52 0 -522

Середній розмір витрат 
на здійснення виплат на 

одну особу в рік
грн.


