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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

0210000
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

04055251

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0200000
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

04055251

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0213191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 

праці
1152800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці та проведення міських заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

  гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 усього

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд
9 10 11

0,00 446 120,00 -23 480,00 0,00 -23 480,00

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

1
Забезпечення надання фінансової допомоги, проведення міських заходів 

до державних свят та знаменних дат
469 600,00 0,00 469 600,00 446 120,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

0,00 -23 480,00УСЬОГО 469 600,00 0,00 469 600,00 446 120,00 0,00 446 120,00 -23 480,00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2022 роки

469 600,00 0,00 469 600,00 446 120,00 0,00 446 120,00 -23 480,00 0,00 -23 480,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 95 відсотків.

0 275 269 0

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради

Олександр Мосін

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку Світлана Сорока

Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

0
Кількісь отримувачів 

виплат
осіб

звернення міських ветеранських 

організацій
275

446 120,00 -23 480,00 0,00 -23 480,00Усього 469 600,00 0,00 469 600,00 446 120,00 0,00

10 11 12

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

269,00 -6,00 0,00 -6,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога надавалась на підстав до списків районих рад та громадських об"єднань

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір допомоги меньше за рахунок зменьшення кількості осіб, яким надавалась допомога

-177,001835 1658 0 1658,00 -177,00 0,000

Середній розмір витрат 

на здійснення виплат на 

одну особу в рік
грн.

  розрахунок (504600 грн/275 осіб )

1835 0

0 продукту


