
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2019  року

1. 0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/'0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213240 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
491945,00 0,00 491945,00 489608,22 0,00 489608,22 -2336,78 0,00 -2336,78

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
  (грн)

№ 
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0213242 3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 491945,00 0,00 491945,00 489608,22 0,00 489608,22 -2336,78 0,00 -2336,78

2 0213242 3242

Забезпечення надання соціальної допомоги, 
виконання заходів та здійснення соціального 

захисту окремих категорій населення 491945,00 0,00 491945,00 489608,22 0,00 489608,22 -2336,78 0,00 -2336,78
Зменшення витрат 

по банківських 
послугах. 

Усього 491945,00 0,00 491945,00 489608,22 0,00 489608,22 -2336,78 0,00 -2336,78

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
  (грн)



Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Програма соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення на 2018 рік 350645,00 0,00 350645,00 349425,58 0,00 349425,58 -1219,42 0,00 0,00 Зменшення витрат по 
банківських послугах. 

Програма соціального захиcту воїнів- 
інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових конфліктах за межами України на 2018 
рік

26800,00 0,00 26800,00 26300,00 0,00 26300,00 -500,00 0,00 0,00 Відсутня потреба у 
проведенні заходів

Програма підтримки військовослужбовців, 
учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік. 114500,00 0,00 114500,00 113882,64 0,00 113882,64 -617,36 0,00 0,00 Зменшення витрат по 

банківських послугах. 
Усього 491945,00 0,00 491945,00 489608,22 0,00 489608,22 -2336,78 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0213242
 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

1 0213242

Забезпечення надання соціальної 
допомоги, виконання заходів та 
здійснення соціального захисту 
окремих категорій населення

1 Продукту
Кількість одержувачів допомоги

осіб
Журнал реєстрації допомог

480,00 538,00 58,00

Збільшення поданих заяв на виплату матеріальної допомоги.
2 Ефективності

середній розмір допомоги на одну 
особу

грн.

кошторис, журнал реєстрації 
рішень та розпоряджень 
Гребінківської міської

ради, щодо наданих допомог
1024,89 910,05 -114,84

Збільшення поданих заяв на виплату матеріальної допомоги.
3 Якості

питома вага кількості виданих допомог, 
до кількості громадян, які звернулися

відс.

журнал реєстрації допомог, 
журнал реєстрації рішень та 
розпоряджень Гребінківської 
міської ради, щодо наданих 

допомог

100,00 112,10 12,10



Збільшення поданих заяв на виплату матеріальної допомоги.

Аналіз стану виконання результативних показників

За всіма зверненнями громадян та громадських організацій про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата,
що свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова  ______________________________ В . І.  К о л іс н іч е н к о

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  ______________________________ І.В. Черненкова

 (підпис)  (прізвище та ініціали)


