
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від ЛО 2023 року
смт Олександрівка

Про затвердження звіту про 
виконання паспорта бюджетної 
програми на 2022 рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 
рік по головному розпоряднику коштів -  відділу соціального захисту 
населення, а саме:

КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

КПКВК МБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства»;

КПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку»;

КПКВК МБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

КПКВК МБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті»;

КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю»;

КПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

КПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги»;



КПКВК МБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 
та праці»;

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення».

Начальник відділу 
соціального захисту населення Ірина АНТІПОВА



\

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіповогпапської області_________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області____________________ ____________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року №  359)

44021779

(кодзаЄДРПОУ)

44021779

(кодзаЄДРПОУ)

0810160 0160 0111
(код Профамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової профамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Кисві). селищах, селах, територіальних громадах__________

(найменування бюджетної профами згідно з Типовою профамною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000
(код бюджету)

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

№  з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері_________________________________________________________________________________________________________________

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11
1 Утримання відділу соціального захисту населення для виконання поставлених завдань

та функцій
2 454 800,00 0,00 2 454 800,00 2 352 612,11 0,00 2 352 612,11 -102 187,89 0,00 -102 187,89

У СЬОГО 2 454 800,00 0,00 2 454 800,00 2 352 612,11 0,00 2 352 612,11 -102 187,89 0,00 -102 187,89

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

Передбачені за бюджетною програмою 0810160 у 2022 році кошти по загальному фонду в сумі 2454800,00 грн. Касові видатки становлять 2352612,11 фн. (95,8%) Відхилення по загальному фонду обсягів касових видатків від планових становить 
102187,89 грн., вт.ч . на виплату заробітної плати - 252,07 грн., нарахування на оплату праці - 92,45 грн., предмети, матеріали,обладнання та інвентар - 60109,06 грн., оплата послуг(крім комунальних) - 12677,01 ф н ., видатки на відрядження - 

______________________ 1057.30 грн.. оплата електроенергії - 15000,00 грн.. оплата природного газу - 10000.00 грн.. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 1000.00 грн.. інші поточні видатки - 2000.00 грн._______________________



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

№ з/п 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 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 11 12 13
затрат

1 кількість штатних 
одиниць

од. Штатний розпис 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

продукту

1
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скаог

од.
Журнал реєстрації вхідної 

документації 900,00 0,00 900,00 930,00 0,00 930,00 30,00 0,00 30,00

2
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од.
Журнал реєстрації складених актів

80,00 0,00 80,00 70,00 0,00 70,00 -10,00 0,00 -10,00

ефективності

1

кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 

скарг на одного 
працівника

од.

Розрахунково

90,00 0,00 90,00 93,00 0,00 93,00 3,00 0,00 3,00

2

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од.

Розрахунково

8,00 0,00 8,00 7,00 0,00 7,00 -1,00 0,00 -1,00

3 витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

тис.грн. Розрахунково 245 480,00 0,00 245 480,00 235 261,00 0,00 235 261,00 -10 219,00 0,00 -10 219,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Одиниця
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
затрат

продукту

1
КІЛЬКІСТЬ отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скаог

од. У зв’язку зі збільшенням звернень, заяв по питанню призначення субсидій, пільг та різних видів соціальних допомог в порівнянні із запланованими

2
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од. У зв’язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання норм законодавства

ефективності



КІЛЬКІСТЬ виконаних 
листів , звернень, заяв, 

скарг на одного 
 працівника ___

У зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, заяв

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

У зв'язку зі зменшенням прийнятих нормативно-правових актів

витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

тис.грн. У зв'язку з економією  коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У зв 'язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання норм законодавства зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на 10 од., що в свою чергу вплинуло на показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (зменшилось на 1), кількість отриманих листів, звернень, заяв 
збільш илась на ЗО од., що в свою чергу вплинуло на показник ефективності кількості виконаних листів на 1 працівника (збільшилось на З од.). У зв 'язку з економією коштів показник 
ефективності витрат на утримання 1 штатної одиниці також зменшився на 10219,00 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Паспортом бюджетної програми затверджено обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2454800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2454800,00гривень та 
спеціального фонду - 0,00гривень. Касові видатки за звітний рік склали 2352612,11грн, у тому числі загального фонду - 2352612,11 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень. 
Результативні показники досягнуто. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що 
дасть змогу забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері. Дублювання заходів прграми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма 
ефективно реалізується по всіх напрямах, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних 
призначень. Також треба відмітити, що програма має довгострокові наслідки реалізації. Ф інансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати 
реалізацію на території громади державної політики з виконання наданих законодавством функцій та повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені^. 
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових ві^таді 
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичніу^,т^'з

Н ачальник відділу соціального захисту нас^леш 
Олександрійської селищної ради Кропивн^ідьіф 
Кіровоград.

ілександрівські 
ювоградської області

а напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, 
іниками.

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я. ПРІЗВИЩЕ)



\

0800000
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0813031

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________ _̂______________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3031 1030

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян
дідпрвідно до закрнодарстра______________________ _̂____

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

11542000000

(код бюджету)

№  з/п Ціль державної політики

1 Соціальний захист ветеранів війни

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку, проїзду, санаторно-курортного лікування , ремонту будинків і квартир та компенсанїї витрат на 
автомобільне паливо ______  _____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11
1 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

по талонах
5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

УСЬОГО 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

у  зв'зку з військовою агресією РФ та введення військового стану не був заключений договір з Укрзалізницею.

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



№ з/п Найменування місцевої/регіональної профами
Затверджено у паспорті бюджетної профами 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 11

1
Програма відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям 

гоомадян на 2022-2025 ооки
5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

Усього 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

9. Результативні показники бюджетної профами та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної профами

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Д ж ерело інф орм ац ії

Затвердж ено у  паспорті бю дж етної п р о ф а м и
Ф актичні результативні показники , досягнуті 

за  рахунок касових видатків  (наданих 
кседитів  3 бю дж ету)

В ідхилення

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

усього
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
усього

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

обсяг видатків на 
пільговий проїзд один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

тис.грн. кошторис 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -5.00 0,00 -5,00

продукту

1

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 

проїзд один раз на рік 
(один раз на два роки) 

залізничним 
транспортом

осіб

форма "6-пільга"

590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 -590,00 0,00 -590,00

ефективності

1

середня вартість 
пільгового проїзду один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

грн.

форма "6-пільга"

74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 -74,25 0,00 -74,25

якості

1

частка пільговиків, які 
використали право на 
пільговий проїзд один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

відс.

форма "6-піпьга"

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -.

1 2 3 4



затрат
ч

1

обсяг видатків на 
пільговий проїзд один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

тис.грн. Результативні показники не виконані в межах кошторисних призначень (в зв'язку з агресією РФ не був заключений договір)

продукту

1

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 

проїзд один раз на рік 
(один раз на два роки) 

залізничним 
транспортом

осіб Результативні показники не виконані в межах кошторисних призначень ( в зв'язку з агресією РФ не був заключений договір)

ефективності

1

середня вартість 
пільгового проїзду один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

грн. Результативні показники не виконані в межах кошторисних призначень ( в зв’язку з агресією РФ не був заключений договір)

якості

1

частка пільговиків, які 
використали право на 
пільговий проїзд один 
раз на рік (один раз на 
два роки) залізничним 

транспортом

відс. Результативні показники не виконані в межах кошторисних призначень ( в зв'язку з агресією РФ не був заключений договір)

9.3, Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною та потребує фінансування протягом наступних років, що дасть можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку 
пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у 
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатю^(і 
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичниі^^а 30?(і

Н ачальник відділу соціального захисту населе.(і«г
І К ропивни|кквгі

ександрівськор^^ц.щ ііог 
градської області

Олександрі 
Кіровогр

іапрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, 
іиками.

( п ід п ^ ^  ^ А
Ірина АНТІПОВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



\

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області________________________________________ -̂------------------------------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоград ської області------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року №  359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779

0813032 3032

(найменування відповідального виконавця)

1070

(код за ЄДРПОУ)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 11542000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

ПОСЛУГ ЗВ  Я ЗКУ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Відшкодування витрат на видачу телекомунікаційних послуг за надані пільги

5. Мета бюджетної програми
Забезцечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв ’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

6. Завдання бюджетної програми______________________________________________________________________________________________________________________

№ з/п Завдання

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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
загальний

фонд
спеціальний

Фонд
усього

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 25 000,00 0,00 25 000,00 17 129,74 0,00 17 129,74 -7 870,26 0,00 -7 870,26

УСЬОГО 25 000,00 0,00 25 000,00 17 129,74 0,00 17 129,74 -7 870,26 0,00 -7 870,26

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.

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



№  з/п Н айм енування м ісцевої/регіональної програм и
Затвердж ено у паспорті бю дж етної програм и К асові видатки (надані кредити  з бю дж ету) Відхилення

загальний
ф онд

спеціальний
Фонд

усього
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
усього

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Програма відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям 

громадян на 2022-2025 ооки
25 000,00 0,00 25 000,00 17 129,74 0,00 17 129,74 -7 870,26 0,00 -7 870,26

Усього 25 000,00 0,00 25 000,00 17 129,74 0,00 17 129,74 -7 870,26 0,00 -7 870,26

9. Результативні показники  бю дж етної програм и  та  аналіз їх  виконання
9.1. А наліз показників бю дж етної п р о ф а м и

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Д ж ерело  інф орм ац ії

Затвердж ено у паспорті бю дж етної програм и
Ф актичні результативн і показники, досягнуті 

за  рахутю к касових видатків (наданих 
кредитів 3 бю дж ету)

В ідхилення

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

усього
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
усього

загальний
фонд

спеціальний
ф онд

усього

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

1

кількість отримувачів 
пільг на оплату послуг 
зв'язку (користування 

телефоном).
осіб

форма "6-пільга"

65,00 0,00 65,00 45,00 0,00 45,00 -20,00 0,00 -20,00

ефеїстивності

1

середньомісячна 
вартість витрат на 

надання пільг з послуг 
зв'язку (користування 

телефоном)

грн,

форма "6-пільга"

32,05 0,00 32,05 32,05 0,00 32,05 0,00 0,00 0,00

якості

І

питома вага пільговиків, 
які отримали пільгові 

послуги
відс.

форма "6-пільга"

100,00 0.00 100,00 68,52 0,00 68,52 -31,48 0,00 -31,48

9.2. П ояснення щ одо п ричин  розб іж ностей  м іж  ф актичним и та затвердж еним и  результативним и  показникам и*

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
П ояснення щ одо п ричин  розб іж ностей  м іж  ф актичним и  т а  затвердж еним и  результативним и  показникам и

1 2 3 4
продукту

1

кількість отримувачів 
пільг на оплату послуг 
зв'язку (користування 

телефоном),
осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.

ефективності

якості



питома вага пшьговиків, 
які отримали пільгові 

послуги
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в звязку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв 'зку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Затверджені кошторисні призначення на 2022 рік складають 25000,00 три. касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 17129,74 грн. Відсоток виконаного бюджету становить 68,52 
% . Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок,що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено відшкодування витрат надавачам послуг 
звязку окремим категоріям громадян.Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку 
пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 
*• Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані 

Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затві

Н ачальник відділу соціального захисту населення о ^  
О лександрівської селищної ради К ропивницькогр '^^; 
Кіровоградської області

Н ачальник ф інацсо^Іг^ ві 
ради КропивннціькогЬ

використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Ірина АНТІПОВА

ької с 
ї області

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



\

3.

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0813033

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
К іровоградської області__________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

3033 1070

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

(найменування бюджетної профами згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

11542000000

(код бюджету)

№  з/п Ціль державної політики

1 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11
1 Компенсація перевізникам за пільговий проїзд автомобільним транспортом 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

УСЬОГО 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з агресією РФ не були заключені договори.

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



№ з/п 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 11

1
Програма відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям 

громадян на 2022-2025 роки
10 000.00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10  000,00

Усього 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 11 12 13
продукту

1

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 

проїзд автомобільним 
транспортом

осіб

форма "6-пільга"

15 050,00 0,00 15 050,00 0,00 0,00 0,00 -15 050,00 0,00 -15 050,00

ефективності

1

середньомісячний 
розмір компенсації за 

пільговий проїзд 
автомобільним 
тоанспоотом

грн.

форма "6-пільга"

26,63 0,00 26.63 0,00 0.00 0,00 -26,63 0,00 -26,63

якості

1

питома вага 
відшкодованих 
компенсацій до 

______нарахованих______

відс.

форма "б-пільга"

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

№ з/п Показники Одиниця
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
продукту

І

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 

проїзд автомобільним 
транспортом

осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з агресією РФ не були заключені договори.

ефективності



1

середньомісячний 
розмір компенсації за 

пільговий проїзд 
автомобільним
тоанспоотом

грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з агресією РФ не були заключені договори.

якості

1

питома вага 
відшкодованих 
компенсацій до 

наоахованих

відс. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з агресією РФ не були заключені договори.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників 
Перевезення пасажирів за 2022 рік не здійснювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною та носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії 
населення та буде реалізована у 2023 році.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджеті 
*• Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків Гняйанйх кредиті? 
• • •  Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними таїгатверджен^^

\ • '  ̂ч іч О  ‘

Н ачальник відділу соціального захисту н асе /е їш ^ ^  
О лександрівської селищної ради Кропивницьк(^</ра 
Кіровоградсьіомбяаео;^

іександрівс 
юградської о

') за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, 
н показниками.

(підпис)

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



\

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0813035

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

міспевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3035 1070

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року №  359)

44021779

(кодзаЄДРПОУ)

44021779
ц за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному т ранспорті_________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000
(код бюджету)

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

Х»з/п Ціль державної політики

1 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій фомадян

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 
автомобільне паливо____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної профами_____________________________________________________________________________

№  з/п Завдання

1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій фОмадян залізничним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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 загальний

Фонд
спеціальний

фонд усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Компенсація перевізникам за наданий пільговий проїзд залізничним фанспортом 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00

У СЬОГО 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

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



№ з/п 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 11

1
Програма відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям 

гоомадян на 2022-2025 поки
105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00

■А

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

з/п Показники
Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 11 12 13
продукту

1

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 
проїзд залізничним 

транспортом
осіб

форма "6-пільга"

9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00

ефективності

1

середньомісячний 
розмір компенсації за 

пільговий проїзд 
залізничним 
транспортом

грн.

форма "6-піпьга"

35,15 0,00 35,15 35,15 0,00 35,15 0,00 0,00 0,00

якості

1

питома вага 
відшкодованих 
компенсацій до 

напакованих

відс.

форма "6-пільга"

100,00 о;оо 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники
Одиниця
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
продукту

ефективності

якості

9,3. Аналіз стану виконання результативних показників 
Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



■їгверджені кошторисні призначення на 2022 рік складають 105000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 105000,00 грн. Відсоток виконання бюджету становить 
100%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя 
та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. 

Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та ~ітпг|іпи г ііп іііі р п ти ц щ |іт іп і ііі показниками.

Н ачальник відділу соціального захисту н асел ен н ^ ;,-  
О лександрівської селищної ради Кропивницьк<
Кіровоградської області

Н ачальн 
ради К

ксандрівс
градської

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



\

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місиевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської област і__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області____________________ _̂___________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року №  359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

0813104 3104 1020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою профамною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000

(код бюджету)

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності 
та відкритості, добровільного вибору отримання___________ _________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг,зокрема стаціонарного догляду,догляду вдома,денного догляду громадянам похилого віку ,інвалідам , дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення__________________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми__________________________________________________________________________________________

№  з/п Завдання

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих 
обставинах________________________  ______

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних кощтів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної профами 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 11

1
Забезпечення належного функціонування комунальної установи" Олександрівський 

центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"Олександрівської 
селишної оали Коопивнинького пайону Кіоовогоалської області

8 813 500,00 387 000,00 9 200 500,00 8 799 932,00 3 059 326,95 11 859 258,95 -13 568,00 2 672 326,95 2 658 758,95

УСЬОГО 8 813 500,00 387 000,00 9 200 500,00 8 799 932,00 3 059 326,95 11 859 258,95 -13 568,00 2 672 326,95 2 658 758,95

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення



Відхилення по загальному фонду ви н иои  в результаті економії коштів в сумі 6568,00грн., а, саме: по КЕКВ 211 1-5813,24 грн.,2220-5,70 грн.,2210-3,06 грн.,2240-146,00 грн.,2250-600,00 грн.,2730-2000,00 грн.,2282-5000,00 грн. По спеціальному 
фонду касові видатки становлять 3059326,95 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги від Кропивницької військової адміністрації у вигляді протїуктових наборів, дитячого одягу, постільного приладдя та засобів гігієни в сумі 2764648,02 

грн., для видачі внутрішньо переміщеним особам і які не були передбачені у бюджетному запиті та не були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік. Також по спеціальному фонду є економія по КЕКВ 2210 в сумі 29749,92 грн.
2220-6780,26 грн.,2240-17182,15 грн.,2270-17563,13 грн.,3100-2000,00 грн.

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

№ з/п 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 11

1
1 Іроірама соціально-економічного таі культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 
ооки

8 803 500,00 387 000,00 9 190 500,00 8 796 932,00 3 059 326,95 11 856 258,95 -6 568,00 2 672 326,95 2 665 758,95

2 Цільова програма "Турбота-Хліб'' на 2021-2023 роки 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00

3 Цільова програма "Турбота-Ювіляри" на 2021-2023 роки 5 000,00 0,00 5 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00

Усього 8 813 500,00 387 000,00 9 200 500,00 8 799 932,00 3 059 326,95 11 859 258,95 -13 568,00 2 672 326,95 2 658 758,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 1 0 1 1 12 13
затрат

1 кількість установ од. звітф-12соц 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2 кількість відділень од. звіт ф-12соц 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

3 кількість штатних 
одиниць персоналу

од. Штатний розпис 80,00 0,00 80,00 73,00 0,00 73,00 -7,00 0,00 -7,00

4

у тому числі 
професіоналів, фахівців 

та робітників, які 
надають соціальні

ПОСЛУГИ

од. Штатний розпис 65,00 0,00 65,00 61,00 0,00 61,00 -4,00 0,00 -4,00

продукту
середньорічна 

кількість осіб, які 
потребують 
соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

п о с л у г !

2 210,00 0,00 2  210,00 2  068,00 0,00 2 068,00 -142,00 0,00 -142,00

середньорічна 
кількість осіб 
забезпечених 
соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

________ ППСДУГІ________

2 210,00 0,00 2  210,00 2 068,00 0,00 2 068,00 -142,00 0,00 -142,00



1

кількість осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг)

осіб

звіт 12соц ст.2

2 210,00 0,00 2 210,00 2 068,00 0,00 2 068,00 -142,00 0,00 -142,00

2
у тому числі 3 V групою 

рухової активності осіб
звіт 12С0Ц ст.2

40,00 0,00 40,00 17,00 0,00 17,00 -23,00 0,00 -23,00

3

кількість осіб, 
забезпечених соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

послуг)

осіб

звіт 12соц ст.2

2 210,00 0,00 2 210,00 2 068,00 0,00 2 068,00 -142,00 0,00 -142,00

4 3 них чоловіків осіб звіт 12соц ст.2 725,00 0,00 725,00 555,00 0,00 555,00 -170,00 0,00 -170,00
4 3 них жінок осіб звіт 12соц ст,2 1 485,00 0,00 1 485,00 1 513,00 0,00 1 513,00 28,00 0,00 28,00
5 3 них чоловіків осіб звіт 12соц ст.2 725,00 0,00 725,00 555,00 0,00 555,00 -170,00 0,00 -170,00
5 3 них жінок осіб звіт 12соц ст.2 1 485,00 0,00 1 485,00 1 513,00 0,00 1 513,00 28,00 0,00 28,00

ефективності

1

кількість 
обслуговуваних осіб на 1 

штатну одиницю 
професіонала, фахівця та 
робітника, які надають 

соціальні послуги

осіб

звіт 12соц ст.2

34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00

2

середні витрати на 
соціальне 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) І 

особи чоловіка

фн.

звіт ф-2,4-1,4-2, ЗВІТІ2-С0Ц

2 891 307,00 126 957,00 3 018 264,00 2 361 683,88 821 047,61 3182731,49 -529 623,12 694 090,61 164 467,49

3

середні витрати на 
соціальне 

обслуговування(надання 
соціальних послуг) 1 

особи жінки

ф н/рік

звіт ф-2,4-1,4-2, ЗВІТІ2-СОЦ

5 922 193,00 260 043,00 6 182 236,00 6 438 248,12 2 238 279,34 8676527,46 516 055,12 1 978 236,34 2 494 291,46

якості

1

відсоток осіб, охоплених 
соціальним 

обслуговуванням, до 
загальної чисельності 
осіб, які потребують 

соціальних послуг

відс.

ЗВІТ 12соц

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

X» з/п Показники
Одиниця

виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
затрат

3 кількість штатних 
одиниць персоналу

од. Штатна чисельність фактично зменшилась на сім осіб за рахунок наявних вакансій.



4

у тому числі 
професіоналів, фахівців 

та робітників, які 
надають соціальні

од. Штатна чисельність фактично зменшилась на чотири особи за рахунок наявних вакансій.

продукту

1

кількість осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг)

осіб Відхилення виникли в результаті того,що було виявлено та  обслуговувалось менше на 142 особи в т.ч. чоловіків менше на 170 осіб,а жінок більше на 28 осіб.

2
у тому числі 3 V групою 

рухової активності осіб Кількість осіб V групою рухової активності фактично зменшилась на 23 особи.

3

кількість осіб, 
забезпечених соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

послуг)

осіб Кількість осіб зменшилась на 142 людини в результаті зменшення звернень осіб похилого віку (чоловіків) для надання соціальних послуг.

4

4 3 них чоловіків осіб Кількість зменшилась на 170 осіб в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг.

4 3 них жінок осіб Кількість збільшилась на 28 осіб за рахунок збільшення звернень.
5 3 них чоловіків осіб Кількість зменшилась на 170 осіб в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг.

5 3 них жінок осіб Кількість збільшилась на 28 осіб за рахунок збільшення звернень.
ефективності

2

середні витрати на 
соціальне 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) 1 

особи чоловіка

грн. Витрати на обслуговування чоловіків збільшились на 164467,49 грн, в результаті надходження гуманітарної допомоги, яка не була запланована в паспорті на 2022 рік.

3

середні витрати на 
соціальне 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) 1 

особи жінки

грн/рік Витрати на обслуговування жінок збільшились на 2494291,46 грн. в результаті надходження гуманітарної допомоги, яка не була запланована в паспорті на 2022 рік.

якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Витрати на виконання бюджетної програми фактично збільшені разом по загальному та спеціальному фондах на 2658758,96 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги для 
внутрішньо переміщених осіб. Кількість штатних одиниць зменшилась на 7 осіб за рахунок наявних вакансій, в т.ч. 4 вакансій робітників,що надають соціальні послуги. Ф актично 
виявлено та обслуговувалось на 142 особи менше, ніж було заплановано, в.т.ч. чоловіків на 170 осіб менше в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних 
послуг, а жінок на 28 осіб більше через збільшення звернень про обслуговування. Витрати на обслуговування підопічних чоловіків збільшились на 164467,49 грн., а жінок на 2494291,46 
грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які були виявлені такими, що потребують соціальних послуг 
становить100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



^лма  на 2022 рік виконана, кошти були спрямовані на забезпечення належного функціонування установи. Касові видатки в порівнянні з плановими збільшились на 2658758,95 грн. 
^..0 загальному фонду видатки зменшились на 13568,00 грн. за рахунок економії по заробітній платі, витрат на відрядження та на виконання програми "Турбота-Ю віляри" та "Турбота- 
Хліб" на які було заплановано недостатньо коштів. ПО спеціальному рахунку касові видатки у порівнянні із затвердженими збільшились на 2672326,95 грн. за рахунок надходження 
гуманітарної допомоги від Кіровоградської обласної військової адміністрації яка була видана внутрішньо перемішеним особам. К ількість штатних одиниць фактично зменшилась на 7 
одиниць за рахунок наявних вакансій. Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування на 142 особи менше ніж заплановано, з них - чоловіків на 170 осіб менше в результаті 
зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг, а жінок - на 28 осіб більше через збільшення звернень про обслуговування. Загальні витрати на обслуговування 
пілопічннх - чоловіків 164467.49 гпн.. а жінок 2494291.46 гпн.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 
*• Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (і 
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запв(>джени^іН^|^

Н ачальник відділу соціального захисту населення V: 
Олександрівської селищної ради Кропивницьіфго р ^ о н у  
Кіровоградської області

Н ачальник 
ради Крон»

іямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, 
іиками.

тідрівської
іської областпЬг

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області--------------------------------------------------------------------------------------------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області--------------------------------------------------------------------------------------------------

(найменування відповідального виконавця)

44021779
(кодзаЄДРПОУ)

44021779
(кодзаЄДРПОУ)

0813121 3121 1040

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб----------------------------------------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000
(код бюджету)

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

№ з /п Ціль державної політики

Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім ’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім 'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

Х» з/п Завдання

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

X» з/п Напрями використання бюджетних кощтів*
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 11
1 Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД" 716 700,00 0,00 716 700,00 716 666,93 60 340,88 777 007,81 -33,07 60 340,88 60 307,81

УСЬОГО 716 700,00 0,00 716 700,00 716 666,93 60 340,88 777 007,81 -33,07 60 340,88 60 307,81

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних кощтів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

X“ з/п Пояснення
1

відхилення по загальному фонду обсягів касових видатків від планових становить 33,07 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати - 26,95 грн., нарахування на оплату праці - 5,98 грн., оплата послуг(крім комунальних) - 0,14 грн. По спеціальному 
фонду відхилення становить 60340,88 грн. - це інші джерела власних надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки"). До спеціального фонду надійшла благодійна допомога, яка не була 

запланована в паспорті бюджетної програми та передана центру від ЮШСЕФ та від Міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині" у вигляді матеріальних цінностей (ноутбук Ьепоуо та планшет Ьепоуо) на організацію своєї 
_______________________________________________основної діяльності. Благодійна допомога отримана з метою виконання проєкту ЮН1СЕФ "Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни"._______________________________________________



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

№ з/п 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 11

1
Програма соціально-економічного таі культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 
ооки

716 700,00 0,00 716 700,00 716 666,93 60 340,88 777 007,81 -33,07 60 340,88 60 307,81

Усього 716 700,00 0,00 716 700,00 716 666,93 60 340,88 777 007,81 -33,07 60 340,88 60 307,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 11 12 13
затрат

1
кількість центрів 

соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

од.
Статистична звітність

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2 кількість штатних 
Працівників

осіб Штатний розпис 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 кількість спеціалістів, 
залучених до заходів

осіб звіт форма №7 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

продукту

2

кількість дитячих 
будинків сімейного 

типу, прийомних сімей, 
патронатних 

вихователів, сімей, які 
перебувають у складних 

життєвих обставинах 
охоплених соціальним 

супроводом/супроводже 
нням

од.

звіт форма №5

37,00 0,00 37,00 29,00 0,00 29,00 -8,00 0,00 -8,00

3
кількість сімей, дітей та 

молоді, які отримали 
соціальні послуги

осіб
звіт форма №5

200,00 0,00 200,00 246,00 0,00 246,00 46,00 0,00 46,00

4

кількість заходів, у тому 
числі навчальних, 
центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 
мопопі

од.

звіт форма №5

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

4

кількість учасників 
заходів, у тому числі 

навчальних, проведених 
центрами соціальних 
служб для для сім'ї, 

літей та молоді

осіб

звіт форма №7

500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

ефективності



1

середні витрати на 
утримання одного 

центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

грн.

кошторис, звіт форма №2м

716 700,00 0,00 716 700,00 716 667,00 60 341,00 777 008,00 -33,00 60 341,00 60 308,00

2

середні витрати на 
забезпечення діяльності 

одного працівника 
центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

грн.

кошторис, звіт форма №2м

143 340,00 0,00 143 340,00 143 333,00 12 068,00 155 401,00 -7,00 12 068,00 12 061,00

3

середні витрати на 
здійснення соціального 
супроводу/супроводжен 

ня

грн.

кошторис, звіт форма №2м

19 370,00 0,00 19 370,00 24 713,00 2 081,00 26 794,00 5 343,00 2 081,00 7 424,00

4

середні витрати на один 
захід, у тому числі 

навчальний, проведений 
центрами соціальних 

служб для сім'ї, дітей та

грн.

кошторис, звіт форма №2м

11 945,00 0,00 11 945,00 11 944,00 1 006,00 12 950,00 -1,00 1 006,00 1 005,00

5

середні витрати на 
одного учасника заходу, 
у тому числі навчальних, 

проведених центрами 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

грн.

кошторис, звіт форма №2м

1 433,00 0,00 1 433,00 1 433,00 121,00 1 554,00 0,00 121,00 121.00

якості

1

кількість підготовлених 
кандидатів в опікуни, 

піклувальники, 
прийомні батьки та 

батьки-вихователі, які 
пройшли підготовку та 

стали прийомними 
батьками або батьками- 

вихователями

осіб

звіт форма №5

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2

кількість підготовлених 
прийомних батьків, 

батьків-вихователів, які 
пройшли навчання з 
метою підвищення 
їхнього виховного 

потенціалу

осіб

звіт форма №5

8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

3

частка отримувачів 
соціальних послуг, які 

набули навичок 
справлятись із 

складними життєвими 
обставинами та 

мінімізувати їхні 
наслідки, від загальної 
кількості отримувачів

-------- г п т і і я п ^ , н н у  П П Г П У Г _____

відс.

Розрахунково

70,00 0,00 70,00 85,00 0,00 85,00 15,00 0,00 15,00



\
4

динаміка кількості 
сімей/осіб, які отримали 

соціальні послуги 
(порівняно 3 минулим 

соком)

відс.

Розрахунково

200,00 0,00 200,00 162,00 0,00 162,00 -38,00 0,00 -38,00

5

динаміка кількості 
учасників, охоплених 

заходами, у тому числі 
навчальними, центрів 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

(порівняно 3 минулим 
покпм)

відс.

Розрахунково

38,00 0,00 38,00 61,00 0,00 61,00 23,00 0,00 23,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники
Одиниця
виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
затрат

продуїсту

2

кількість дитячих 
будинків сімейного 

типу, прийомних сімей, 
патронатних 

вихователів, сімей, які 
перебувають у складних 

життєвих обставинах 
охоплених соціальним 

супроводом/супроводже 
нням

од.
Зменшення пояснюється тим, що сім'ї вразливих категорій населення не звертались за соціальним супроводом, а отримували інші види послуг (екстерне кризове втручання, соціальна профілактика, 
медіація тощо) у відповідності до їх оцінки потреб.

3
кількість сімей, дітей та 

молоді, які отримали 
соціальні послуги

осіб Збільшення виникло у зв'язку із наданням послуг сім'ям ВПО

ефективності

1

середні витрати на 
утримання одного 

центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

грн.
Зменшення середніх витрат між фактичними та затвердженими результативними показниками по загальному фонду пояснюється економією коштів на виплату заробітної - 26,95 грн., нарахування на 
оплату праці - 5,98 грн., оплата послуг(крім комунальних) - 0,14 грн. Збільшення середніх витрат по спеціальному пояснюється тим, що надійшла благодійна допомога у сумі 60340,88 грн., яка не була 
запланована, та передана центру від ЮНІСЕФ та від Міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині" у вигляді матеріальних цінностей для забезпечення діяльності центру.

2

середні витрати на 
забезпечення діяльності 

одного працівника 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

грн. Збільшення середніх витрат на діяльність одного працівника пояснюється тим, що збільшились середні витрати на утримання центру

3

середні витрати на 
здійснення соціального 
супроводу/супроводжен 

ня

грн.
Збільшення пояснюється тим, що зменшилась кількість сімей охоплених соціальним супроводом/ супроводженням до центру благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від ЮНІСЕФ та від 
Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" які небули заплановані



4

середні витрати на один 
захід, у тому числі 

навчальний, проведений 
центрами соціальних 

служб для сім’ ї, дітей та

грн. збільшення пояснюється тим, що надходійшла до центру благодійна допомога у виглядіматеріальних цінностей від ЮНІСЕФ та від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині"

5

середні витрати на 
одного учасника заходу, 
у тому числі навчальних, 

проведених центрами 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

грн. Збільшення пояснюється тим, що надходійшла до центру благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей від ЮНІСЕФ та від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині"

якості

3

частка отримувачів 
соціальних послуг, які 

набули навичок 
справлятись із 

складними життєвими 
обставинами та 

мінімізувати їхні 
наслідки, від загальної 
кількості отримувачів 

соціальних послуг

відс. Збільшення пояснюсться тим, що більша кількість сім'їв/осіб набули самі навичок справлятись із складними життєвими обставинами

4

динаміка кількості 
сімей/осіб, які отримали 

соціальні послуги 
(порівняно 3 минулим 

поком)

відс. Зменшенняиникло в зв’язку із збільшенням кількості сімей/осіб, які отримали соціальні послуги порівняно 3 минулим роком

5

динаміка кількості 
учасників, охоплених 

заходами, у тому числі 
навчальними, центрів 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

(порівняно 3 минулим 
поком’1

відс. Збільшення виникло в зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів порівняно 3 минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



у  2022 році Центр був профінансований в повному обсязі до планових призначень, що забезпечило виконання покладених на нього функцій та завдань. Передбачені на 2022 рік 
асигнування загального фонду бюджету забезпечили виконання місцевої програми «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022- 
2024 роки». Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. Т ак за даними 2022 року на заробітну плату було використано 576,5 тис. грн., 
нарахування на заробітну плату-127,5 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення становить 60340,88 грн. - це інщі джерела власних надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 
25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки"). До спеціального фонду надійшла благодійна допомога, яка  не була запланована в паспорті бюджетної програми та передана центру 
від Ю Н ІСЕФ  та від Міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині" у вигляді матеріальних цінностей (ноутбук Ьепоуо та планшет Ьепоуо) на організацію своєї 
основної діяльності. Благодійна допомога отримана з метою виконання проекту Ю НІСЕФ  "М оніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни".

Надходження благодійної допомоги вплинуло на ефективність бюджетної програми, а саме: збільшились середні фактичні витрати на утримання центру; на забезпечення діяльністі 
одного працівника; на здійснення соціального супроводу/супроводження; на один захід; на одного учасника заходу.
В зв 'язку з військовою агресією рф проти України спричинено збільшення показників якості, а саме: частка частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятись із 
складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг на 15 % ; динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні 
послуги (порівняно з минулим роком) на 94. Зменшились динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (порівняно з минулим роком) на - 320. Збільшилися показники по: кількісті сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги на 46. Зменшилися показники по: кількість 
дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним 
супроводом/супроводженням на -8.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Комунальний заклад "Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" Олександрівської селищної ради Кропіївннцького району Кіровоградської області є спеціальним закладом, що 
проводить соціа.льну роботу з сім 'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Основним завданням Центру є 
підтримка соціально вразливих категорій населення, забезпечення соціальної підтримки сім 'ям, дітям та молоді, вимушених переселенців, сім 'ям військовослужбовців, сім'ям загиблих 
військослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім’ях, які перебували під соціальним супроводом, 
проведена комплексна оцінка потреб сім’ї, укладено договори про здійснення соціального супроводу, проведено необхідні заходи по виводу сім’ї  з кризового стану та постійно 
надавались необхідні соціальні послуги щодо вирішення внутрішньосімейних відносин, налагодження соціальних та родинних зв’язків, надавались послуги вимушеним переселенцям, 
відновлення документів та інше.
Програма має завдання, яке повністю оііисуює мету програми і виконувалась протягом всього планового періоду. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію 
головної цілі - забезпечення ефективної державної підтримки населення в частині надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. У 2022 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. 

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженн

Н ачальник відділу соціального захисту населення 
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0800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської облЯСТІ______________________________________________________ _

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779

0813160 3160

(найменування відповідального виконавця)

1010

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

(найменування бюджетної прОфами згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000

(код бюджету)

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

Гарантія призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними 
порущеннями, невиліковно хворим, які через порущення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які 
є ХВОРИМИ на тяжкі ураження нервової системи______________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними 
порушеннями, невиліковно хворим____________________________________________________________________________

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11

1

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, 

громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, які через
пооушення

980 000,00 0,00 980 000,00 911 098,15 0,00 911 098.15 -68 901,85 0,00 -68 901,85

У СЬОГО 980 000,00 0,00 980 000,00 911 098,15 0,00 911 098,15 -68 901,85 0,00 -68 901,85



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

X» з/п Пояснення
1

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги.

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

Х° з/п 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 11

1
Комплексна програма соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селишної ради на 
2021-2025 ооки

980 000,00 0,00 980 000,00 911 098,15 0,00 911 098.15 -68 901,85 0,00 -68 901,85

Усього 980 000,00 0,00 980 000,00 911 098,15 0,00 911098,15 -68 901,85 0,00 -68 901,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

X» з /п П о к а зн и к и
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії

З а т в е р д ж е н о  у  п а с п о р т і б ю д ж е т н о ї п р о ф а м и
Ф ак ти ч н і р е зу л ь т а т и в н і п о к азн и к и , д о с я гн у т і 

за  р а х у н о к  к а с о в и х  в и д а т к ів  (н а д ан и х  
к р е д и т ів  3 б ю д ж ету )

В ід х и л е н н я

за га л ь н и й
ф о н д

с п е ц іа л ь н и й
ф о н д

у с ь о го
за га л ь н и й

ф о н д

сп е ц іал ь н и й

ф о н д
у с ь о го

за га л ь н и й
ф о н д

сп е ц іал ь н и й

ф о н д
у с ь о го

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

Кількість фізичних 
осіб, яким 

виплачується 
компенсація за 

надання соціальних 
послуг 3 догляду на 

непрофесійній основі, 3
них-

55,00 0,00 55,00 40,00 0,00 40,00 -15,00 0,00 -15,00

1

Кількість осіб, які 
звернулись за 
призначенням 

компенсації

осіб

Виплатні відомості

55,00 0,00 55,00 40,00 0,00 40,00 -15,00 0,00 -15,00

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 

особам 3 інвалідністю 1
ГВУПИ

осіб

Виплатні відомості

8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

2
- кількість осіб, які 

здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 
дітям 3 інвалідністю

осіб

Виплатні відомості

9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 -9,00

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 
громадянам похилого 
віку 3 когнітивними 

_____ порушеннями

осіб

Виплатні відомості

10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00



я-

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 

невиліковно хворим, які 
через порушення 

функцій організму не 
можуть самостійно 

пересуватися та

осіб

Виплатні відомості

25,00 0,00 25,00 22,00 0,00 22,00 -3,00 0,00 -3,00

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 

дітям, яким не 
встановлено 

інвалідність, але які є 
хворими на тяжкі 

перинатальні ураження
и р п п л п п ї  г м р т р и н

осіб

Виплатні відомості

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00

якості

1

Питома вага кількості 
призначених 

компенсацій до кількості 
звернень за 

призначенням 
компенсації

осіб

Розрахунково

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
продукту

1
Кількість осіб, які 

звернулись за 
призначенням 

компенсації

осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 
дітям 3 інвалідністю

осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю отримувачів допомоги

2

- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 

невиліковно хворим, які 
через порушення 

функцій організму не 
можуть самостійно 

пересуватися та 
гямппбспчгпвчвятиса

осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.



- кількість осіб, які 
здійснюють догляд на 
непрофесійній основі 

дітям, яким не 
встановлено 

інвалідність, але які є 
хворими на тяжкі 

перинатальні ураження
Н Р П Я П Й П ЇГ Н Г Т Р М Н

осіб

у

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян.

якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв 'зку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Затверджені коїизоріїсиі призначення на 2022 рік складають 980000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 911098,15 грн. Відсоток виконання бюджету становить 
92,97%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми надано соціальні гарантії фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністюі групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити 
соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категонії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків^авїанихідз^нтї^^^ за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
’*'** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними 'ипатверджен^^аи результа^І^ими показниками.л •уґ5атвердженими результат^

Н ачальник відділу соціального захисту наС;^енві^Х ^
Олександрівської селищної ради Кропивницьк^го р£ ІЦ(ну 
Кіровоградської області ,■ д ' І • |  ^

Н ачальник 
ради Кропи

Р'
с ь к о Т ц ^ т Ц т і  _

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 ХоВЗб
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року X« 359)

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0810000
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0813191

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3191 1030

44021779

(кодзаЄДРПОУ)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

Інщі видатки на соціальний захист ветеранів війни та

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

праиі
(найменування бюджетної профами згідно з Типовою профамною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

11542000000

(код бюджету)

Х°з/п ЦІЛЬ держ авної політики

Забезпечення своєчасного отримання громадянами соціальних послуг

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

6. Завдання бюджетної програми

X» з/п Завдання

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою;
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

Хо з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11
1 Надання щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій ЗО 000,00 0,00 зо  000,00 26 039,45 0,00 26 039,45 -3 960,55 0,00 -3 960,55

УСЬОГО зо 000,00 0,00 зо 000,00 26 039,45 0,00 26 039,45 -3 960,55 0,00 -3 960,55

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Х° з/п Пояснення
1

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із смертю отримувачів допомоги.

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І
Комплексна програма соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 
2021-2025 поки

зо 000,00 0,00 зо 000,00 26 039,45 0,00 26 039,45 -3 960,55 0,00 -3  960,55

Усього зо 000,00 0,00 зо 000,00 26 039,45 0,00 26 039,45 -3 960,55 0,00 -3 960,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.І. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

___________ кредитів з бюдже'П’)___________
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

ІО і і І2 ІЗ
затрат

Кількість отримувачів 
виплат

осіб Журнал реєстрації 5.00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

продукту
Середній розмір витрат 
на здійснення виплат на 
 одну особу______

грн/місяць
Розрахунково

500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

з/п Показники
Одиниця

виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
затрат

продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

іО. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Затверджені кошторисні призначення на 2022 рік складають 30000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 26039,45 грн. Відсоток виконання бюджету становить 
86,80%. Узагальнюючи виконання прграми в цілому робимо висновок, що програма актуальна та ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при 
використанні бюджетних коштів. Своєчасно ЗДігверджЙИг^ч^порт бюджетної програми. Програма корисна та має довгостроковий термін дії, що і надалі дасть можливість забезпечувати 
ефективне здійснення фінансування в и д ат^в  н а ;^н и іал ь н і{ ^^и ст  ветеранів війни та праці.
 ^
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів^твбш%еЙ7 паспорті бюдж'дз
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів йасовіфвісіаткі 
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фщсгичнйми та

і <;

їи х .іф ед и ^ ^ 6 к « ^ ^ ) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. 
)Ніфи резуль'йтивЩми показниками.

, ! |і
Ірина АНТІПОВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селишної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області_________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІДДІЛ соціального захисту населення Олександрівської селишної ради Кропивницького району 
■Кідовогд адської області__________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року №  359)

44021779
(код за ЄДРПОУ)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

0813242 3242 1090
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

ІНШІ заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення_______________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

11542000000
(код бюджету)

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Олександрівської селищної територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку

5 . М ет а  б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и

Забезпечення соціального захисту та підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян потерпілих 
внаслідок аварії на ЧАЕС

6 . З а в д а н н я  б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги
2 Забезпечення надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг

7, Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою;
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*
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 11
1 Забезпеченн надання одноразової матеріальної допомоги 978 000,00 0,00 978 000,00 873 775,44 0,00 873 775,44 -104 224,56 0,00 -104 224,56
2 Надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг 1 455 000,00 0,00 І 455 000,00 725 000,00 0,00 725 000,00 -730 000,00 0,00 -730 000,00

УСЬОГО 2 433 000,00 0,00 2 433 000,00 1 598 775,44 0,00 1 598 775,44 -834 224,56 0,00 -834 224,56

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1

Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень громадян пільгової категорії та відмова у наданні соціальної допомоги.



Н Е Відхилення виникли у зв 'язку зі зменш енням звернень гром адян пільгової категорії.

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

№ з/п 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 11

1
Комплексна програма соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 
2021-2025 ооки

733 000,00 0,00 733 000,00 728 775,44 0,00 728 775,44 -4 224,56 0,00 -4 224,56

2

Комплексна програма соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції 
гідності, учасників-добровольців, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного

1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 870 000,00 0,00 870 000,00 -830 000,00 0,00 -830 000,00

Усього 2 433 000,00 0,00 2 433 000,00 1 598 775,44 0,00 1 598 775,44 -834 224,56 0,00 -834 224,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів 3 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 11 12 13
продукту

1

Кількість одержувачів 
одноразової фінансової 

допомоги
осіб

Журнал реєстрації

652,00 0,00 652,00 194,00 0,00 194,00 -458,00 0,00 -458,00

2 Кількість отримувачів 
послуг

осіб Журнал реєстрації 58,00 0,00 58,00 29,00 0,00 29,00 -29,00 0,00 -29,00

ефективності

1
Середньомісячний 
розмір одноразової 

фінансової допомоги
грн.

Розрахунково
І 500,00 0,00 1 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 3 000,00 0,00 3 000,00

2

Середньомісячний 
розмір одноразової 
допомоги на оплату 
цтиуальних п о с л у г

грн.

Розрахунково

25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

якості

1

Динаміка кількості осіб, 
яким протягом року 
надано одноразову 

фінансову допомогу 
(порівняно 3  минулим 

покомї

відс.

Розрахунково

104,70 0,00 104,7 27,40 0,00 27,4 -77,30 0,00 -77,30

2

Частка отримувачів 
одноразової допомоги на 

оплату ритуальних 
послуг, від осіб які п 

потоебують

відс.

Розрахунково

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***



№ з/п П оказники
Одиниця
виміру Пояснення ЩОДО причин розбіжностей між фактичними т а  затвердженими результативними показниками

продукту

Кількість одержувачів 
одноразової фінансової 

допомоги
осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показнииками виникла в звязку зі зменшенням звернень громадян пільгової категорії.

Кількість отримувачів 
_______ послуг________

осіб Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшення громадян пільгової категорії.

ефективності

Середньомісячний 
розмір одноразової 

фінансової допомоги
грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок призначення збільшеної суми виплаченої допомоги.

Динаміка кількості осіб, 
яким протягом року 
надано одноразову 

фінансову допомогу 
(порівняно з минулим 

_________ роком!________

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із наявністю відмов у наданні соціальної допомоги.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв 'язку із наявністю відмов у наданні соціальної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Затверджені кошторисні призначення на 2022 рік складаю ть 2433000,00 гри. касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 1598775,44 грн. Відсоток виконання бюджету становить 
65,71%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено соціальний захист та підвищено 
життєвий рівень малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам 'яті загиблих(померлнх) ветеранів. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та 
забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної 
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиті) 
•** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими

Н ачальник відділу соціального захисту населення і /  : 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

Н ачальник фіна 
ради Кропивни

,кої селищі 
області

іистання бюджетних коштів вія обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)


