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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2019 рік

Миргородська районна державна адміністрація

2.

3.

(код)

0210000

(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація

(код)

0213242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

№  з/п ЦІЛЬ державної політики

1 2 .

1
Забезпечення ефеЕсгавності державної і соціальної політики щодо підтримки членів сімей загиблих учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності та учасників

добровольців АТО,учасників АТО зі статусом інваліда війни
2 Надання одноразових допомог сім'ям, у яких діти перебувають у контакті з хворими на туберкульоз, надання матеріальної підтримки колишнім в'язням концтаборів

5. Мета бюджетної програми
Реалізація Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення на 2013-2020 роки в напрямку забезпечення санаторно - курортним оздоровленням 
членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, осіб, як ізагинули під час участі у Революції Гідності та учасників добровольців АТО, 
учасників АТО зі статусом інваліда війни.Допомога жителям району, які потребують матеріальної підтримки; допомога сім"ям, у яких діти перебувають у контакті з хворими на 
туберкульоз; надання матеріальної підтримки колишнім в"язням фашистських концтаборів; фінансова підтримка Миргородської районної організації ветеранів.

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 2

1
Забезпечення санаторно-курортним оздоровл^ням членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поравнень чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під час участі у

Революції Гідності та учасників добровольців АТО, учасників АТО зі статусом інваліда війни

2 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. 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

Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням членів сімей 
загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 

внаслідок поравнень чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під час 
участі V Революції Гідності та учасн.-добоовольці АТО

164000,00

\ /

0,00 164000,00 48564,00 0,00 48564,00 -115436,00 0,00 -115436,00

2

Надання одноразових матеріальних допомог жителям району; сім"я у 
яких діти перебувають у контакті з хворими на туберкульоз, надання 
матеріальної підтримки колишнім в"язням концтаборів, підтримка 

Миргородської районної організації ветеранів України

224 000,00
У

0,00 224 000,00 224 000,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 388 000,00 0,00 388 000,00 272 564,00 0,00 272 564,00 -115 436,00 0,00 -115 436,00

Відхилення планового показника від фактичного виникло за рахунок того, що із запланованих для оздоровлення 11 осіб - фактично оздоровлено 4 особи. Інші 7 осіб особисто відмовилися оздоровлюватися

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

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
Комплексна програма підтримки учасників АТО 
та членів їх сімей -мешканців Миргородського 

району на 2017-2020 роки
164000,00

У
0,00 164000,00 48564,00 0,00 48564 -115436,00 0,00 -115436,00

Комплексна програма соціального захисту 
соціально незахищених громадян 

Миргородського району на 2016-2020рр.
224 000,00 

1/
0,00 224 000,00 224 000,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 388 000,00 0,00 388 000,00 272 564,00 0,00 272 564,00 -115 436,00 0,00 -115 436,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів 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 12 13
затрат

1

Кількість планових 
обстежень членів сімей 

(їх законних 
представників) загиблих 

в АТО, воїнів - 
інтернаціоналістів, осіб, 

які загинули під час 
участі у Революції 

Гідності та учасників 
добровольців АТО, 
учасників АТО - зі 

статусом інваліда війни.

осіб Соціальний паспорт члена сім'ї 9 0 9 9 0 9 0 0 0

2

кількість путівок 
необхідних для 

санаторно-курортного 
оздоровлення

шт особова справа 11 0 11 4 0 4 -7 0 -7



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок особистої відмови в санаторно-курортному оздоровленні 7 осіб з числа
запланованих осіб на оздоровлення

п р о д у к ту

1
чисельність осіб, які 

потребують 
матеріальної допомоги

осіб
Розпорядження РДА

233 V 0 233 233 0 233,00 0,00 0,00 0,00

2

Кількість загиблих 
ветеранів-війни з числа 

воїнів-
інтернаціоналістів та 

учасників АТО

осіб

Дані управління праці

10 і 0 10 10 0 10 0 0 0

3

Кількість членів сімей 
(їх законних! 

представників) загиблих 
в АТО, воїнів - 

інтернаціоналістів, осіб, 
які загинули під час 
участі у Революції 

Гідності та учасників 
добровольців АТО, 
учасників АТО -зі

ГТЯТУГПМ т й я г г іп я  в ій н и

осіб

Дані управління праці

11 V 0 11 11 0 11 0 0 0

е ф ек ти в н о ст і

1
чисельність осіб, які 

отримають матеріальну
ДОПОМОГУ

осіб
Розпорядження РДА

233 У 0 233 233 0 233,00 0,00 0,00 0,00

2
Планова вартість одного 

дня санаторно-
КУОООТНОГО

грн.
Дані управління праці

828,28 •. 0 828,28 674,5 0 674,50 -153,78 0,00 -153,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на вартість одного дня оздоровлення виникла за рахунок оздоровлення осіб зі
статусом інваліда війни, яким надавалася пільга у вартості оздоровлення (відсутність ПДВ)

3
Середні витрати на 
оздоролення одного 

члена сім'ї
грн.

Розрахунок
14909,09 0 14909,09 12141,00 0 12141,00 -2768,09 0,00 -2768,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на оздоровлення одного члена сім'ї загиблих }щасників АТО, воїнів- 
інтернаціоналістів та )щасників АТО зі статусом інваліда війни виникла за рахунок оздоровлення осіб зі статусом інваліда війни, яким надавалася пільга у вартості оздоровлення (відсутність ПДВ)

я к о с т і

Кількість членів сімей 
(їх законних 

представників) загиблих 
в АТО, воїнів- 

інтернаціоналістів, осіб, 
які загинули під час 
участі у Революції 

Гідності та учасників 
добровольців 

АТО,учасників АТО зі 
статусом інваліда війни, 

які охоплено 
оздоровленням в

осіб Звіт 0

\ /

0 0 0 0 0 0 0 0



Динаміка кількості 
планового охоплення 
санаторно-курортним 
оздоровленням членів 
сімей в порівнянні 3 

планом минулого року

відс. Звіт 157,14 0 157,14 0 0 0,00 -157,14 0,00 -157,14

3

відсоток осіб, які 
одержують матеріальну 
допомогу до загальної 
чисельності осіб, які 

потребують
матеріальної підтримки

відс.

Розрахунок

\У
100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00

Поясненьія щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2018 році на санаторно-курортне оздоровлення було виділено 70, тис.грн.та заплановано оздоровити 7 осіб вище зазначеної категорії. В 2019 
році плановий показник осіб на санаторно-курортне оздоровлення становить 11 осіб. Фактичні показники оздоровлених осіб в 2018 році відсутні в зв'язку з особистою відмовою зазначеної категорії осіб в наданні їм санаторно-курорного

оздоровлення
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
З метою виконання Комплексної програми соціального захисту соціально-незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр. Паспортом бюджетної програми 
затверджено та використано у 2019році 224000,00грн.. Чисельність осіб, які потребували матеріальної допомоги 236осіб (надійшло заяв), З осіби не отримали в зв"язку із смертю. 
Матеріальну допомогу отримали, в тому числі: жителі району на лікування 228 осіб; колишні в"язні фашистських концтаборів -2 особи; сім"ї, діти яких перебувають у контакті з 
хворими на туберкульоз - 2 сім"ї (5 дітей) та Голова Миргородської районної організації ветеранів України. Аналіз результативних показників, що характеризують виконання 
програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому. Реалізація бюджетної програми спрямована на виконання Полтавської 
обласної комплексної програми соціальногозахисту і соціального забезпечення області на 2013-2020 роки, а саме проведення моніторингу та визначення потреби в санаторно- 
курортному оздоровленні членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО . За кошти обласного бюджету 2019 році надано санаторно-курортне оздоровлена в санаторіях м.Миргорода 4 особам із 
запланованих 11 осіб. Відхилення планового показника від фактич^ш'вїїйМБіхола рахунок відмов в оздоровленні членів сімей членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа 
учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблиз^,в<(ї1гік-Й№е^?&^^щМстів, та осіб з інц^ідністю внаслідок війни з числа учасників АТО.

ї/ ії

В.о. голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

В.А. Фесенко
(ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко
(ініціали та прізвище)


