
1.

2.

3. 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

16521000000

(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)

0213242 3242

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

Відхилення

997 800.00

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям 

населення
0.00

УСЬОГО

  гривень

7

0.00

979 443.58 0.00 979 443.58

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

8

 усього

Найменування місцевої/регіональної програми

979 443.58

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

997 800.00

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

Реалізація заходів, направлених на соціальний захист окремих категорій населення

1 2

Причина відхилення є економія коштів та зменшення витрат товари, на банківські послуги, а також звернень громадян на видачу допомоги.

-18 356.42 0.00 -18 356.42997 800.00 0.00 997 800.00

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

  гривень

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

979 443.58 -18 356.42 0.00 -18 356.42

9 10 11



Зросла кількість одержувачів допомог внаслідок розширення переліку програм (Програма підтримки пороліль)

Відхилення зумовлене ростом кількості одержувачів допомог

усього
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

-5 495.00

0.00 0.00

-18 356.42

-5 715.00

0.00

979 443.58 -18 356.42 0.00

9 10

8 9 10

Програма підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції,

учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх 

сімей мешканців Гребінківської міської

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

109 600.00 0.00

11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

(ініціали та прізвище)(підпис)

-7 146.42

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)

Відхилення

-7 146.42 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

34 505.00 -5 495.00 0.00

0

Програма соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

525 000.00 517 853.58

Продукту

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

3 7654

0.00 525 000.00 517 853.58 0.00

усього

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 62 8

загальний 

фонд

7

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

323 200.00

Програма соціального захисту воїнів- 

інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових

конфліктах за межами України на 2020 рік

40 000.00 0.00 40 000.00 34 505.00 0.00

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.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

109 600.00 103 885.00 0.00 103 885.00 -5 715.00 0.00

Програма підтримки породіль у Гребінківській 

міській об’єднаній територіальній громаді

на 2020 рік 

323 200.00 0.00 323 200.00 323 200.00 0.00

Усього 997 800.00 0.00 997 800.00 979 443.58 0.00

649.00 108.00 0.00 108.00

0 Ефективності

0
Кількість одержувачів 

допомоги
осіб

журнал реєстрації  допомог
541 0 541 649 0

1509.16 -335.20 0.00 -335.20

0 Якості

0
середній розмір 

допомоги на одну особу грн.

розрахунок (кошторис/кількість 

прийнятих розпоряджень щодо 

наданих допомог)

1844.36 0 1844.36 1509.16 0

0

питома вага кількості 

виданих допомог, до 

кількості громадян, які 

звернулися

відс.

розрахунок (кількість осіб, які 

отримали допомогу в поточному 

році до минулого року)
100 0 100 100 0 100.00 0.00 0.00 0.00



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)


