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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)

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
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

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерористичної операції, операції Об"єднаних сил та членам їх сімей на основі принципу адресності

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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 ########## -839 228,80 0,00 -839 228,80

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

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення 

міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне 

забезпечення

14 204 300,00 0,00 14 204 300,00 13 365 071,20

  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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

426 600,00

2 Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районих рад та громадських об'єднань.Кількість звернень меньше запланованих.

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

13 718 957,20 0,00 ########## -911 942,80 0,00 -911 942,80УСЬОГО 14 630 900,00 0,00 14 630 900,00

353 886,00 0,00 353 886,00 -72 714,00 0,00 -72 714,002 Проведення інших заходів 426 600,00 0,00



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

Комплексна програма підтримки учасників 

антитеррорестичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей,  мешканців міста на 

2017-2019 роки

4 561 770,00 0,00 4 561 770,00 4 434 800,00 0,00 -126 970,00 0,00 -126 970,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконано на 96,6 відсотків.Економія коштів складає 911942,8 грн.

0
кількість одержувачів 

фінансової допомоги
осіб

рішення, розпорядження

0 продукту

(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

10 11 12

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

Відхилення

спеціальний 

фонд

4 434 800,00

Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районих рад та громадських об'єднань.Кількість звернень меньше 

запланованих.Кількість заходів зменьшено у зв"язку з карантиними заходами в країні.

Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районих рад та громадських об'єднань.Кількість звернень меньше 

запланованих.Кількість заходів зменьшено у зв"язку з карантиними заходами в країні.

13 718 957,20 -911 942,80 0,00 -911 942,80Усього 14 630 900,00 0,00 14 630 900,00 13 718 957,20 0,00

9 284 157,20 -784 972,80 0,00 -784 972,80

Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2019 роки

10 069 130,00 0,00 10 069 130,00 9 284 157,20 0,00

0 кількість   заходів од. програми 30 0 30

7127 0 7127

25 0 25,00 -5,00 0,00 -5,00

-2298,00 0,00 -2298,004829 0 4829,00

0
середній розмір 

фнінансової допомоги
грн.

  розрахунок (14204300 грн/7127 

осіб)
1993 0 1993 2767,7 0

0 ефективності

2767,70 774,70 0,00 774,70

0

середні витрати на 

проведення одного  

заходу

тис.грн.

  розрахунок ( 426600 грн/30 заходів 

) 14220 0 -64,60

0 якості

14220 14155,4 0 14155,40 -64,60 0,00

0

Динаміка кількості осіб, 

яким протягом року 

надано фінансову 

допомогу порівняно з 

минулим роком (2019-

5410 осіб)

відс.

аналіз

132 0

100,00 -20,00 0,00 -20,00

-43,00

0

динаміка заходів, 

спрямованих на 

соціальний захист і 

соціальне забезпечення, 

порівняно з минулим 

роком(2019 р.-25 

заходів)

відс.

аналіз

120 0 120 100 0

132 89 0 89,00 -43,00 0,00


