
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836 

1. (0)(3) 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом * . 

на 31.12. 2017 року 
Миргородська районна державна адміністрація 

2. 

(КПКВК МБ) 

(0)(3)/(0)(3)(1) 

(найменування головного розпорядника) 
Миргородська районна державна адміністрація 

3. 

(КПКВК МБ) 

(0)(3)(1)(3)(4)(0)(0) 

(найменування відповідального виконавця) 
Інші видатки на соціальний захист населення 

1090 

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

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

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
410,700 0,000 410,700 377,490 0,000 377,490 -33,210 0,000 -33,210 

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

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення 

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд 

разом загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальни 

й фонд 
разом 

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

1 0313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 410,700 0,000 410,700 377,490 0,000 377,490 -33,210 0,000 -33,210 

0313400 1090 

Надання одноразових матеріальних допомог 
жителям району; сім"м у яких діти перебувають у 

контакті з хворими на туберкульоз; надання 
матеріальної підтримки колишнім в"язням 

фашистських концтаборів 

303,700 0,000 303,700 303,699 0,000 303,699 -0,001 0,000 -0,001 

1 0313400 1090 

Забезпечення санатор-курортн.оздоровленням 
членів сімей загиблих воїнів-

інтернаціоналістів,осіб,які загинули або померли 
внаслідок поранень,каліцтва,контузій чи 

ін.ушкоджень здоров'я,одержаних під час участі у 
Революції Гідності та учасн.-добровольців АТО 

107,00 0,00 107,00 73,791 0,00 73,791 -33,209 0,00 -33,209 



всього 

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

Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період 

Відхилення Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комплексна програма соціального захисту 

соціально незахищених громадян 
Миргородського району на 2016-2020рр. 

303,700 0,000 303,700 303,699 0,000 303,699 -0,001 0,000 -0,001 

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

району на 2017-2020 роки 
107,00 0,00 107,00 73,791 0,00 73,791 -33,209 0,00 -33,209 

ВСЬОГО 410,700 0,000 410,700 377,490 0,000 377,490 -33,210 0,000 -33,210 

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

Ыз/п кпквк Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період 

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0313400 
0313400-Інші видатки на соціальний 

захист населення 

0313400 
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

0313400 Продукту 

0313400 чисельність осіб, які потребують 
матеріальної підтримки 

осіб Розпорядження РДА 260 260 0 

0313400 Ефективності 

0313400 
чисельність осіб, які отримали 

матеріальну допомогу осіб 
Розпорядження РДА 

260 260 0 

0313400 Якості 

0313400 

відсоток осіб, які одердують 
матеріальну допомогу до загальної 
чисельності осіб, які потребують 

матеріальної підтримки 

% 

розрахункова величина 

100 100 0 



0313400 

tnñcііісчсііпя сенатор
ку pop і її.оздоровленням членів 

сімсіі tai иблих воїнів-
інтеріїліііоіілліеіііі,осіб,які загинули 

або померли внаслідок 
ііораіісііь,каліцтва,контузій чи 

ііі.ушкоджень здоров'я,одержаних 
під час участі у Революції Гідності 

та учасн.-добровольців АТО 

• • 
• ) $ 

313400 Затрат 

313400 

Кількість обстежених учасників АТО 
та членів сімей загиблих ветеранів 

війни з числа воїнів-
інтернаціоналістів та учасників АТО 

осіб 

Соціальний паспорт члена 
сім'ї 

14,00 14.00 0,00 

313400 

Планова кількість путівок необхідних 
для санаторно-курортного 

оздоровлення учасників АТО та 
членів (та законних представнтків) 

сімей загиблих 

шт. 

Розрахунок 

' 14 14 0,00 

313400 Продукту 

313400 
Кількість загиблих ветеранів війни з 

числа воїнів-інтернаціоналістів та 
учасників АТО 

осіб 
Дані Управління соціального 

захисту 10 10 0,00 

313400 

Кількість членів сімей та їх законних 
представників (якщо статус члена 
сімТ загиблого ветерана війни має 
дитина віком до 18 років) загиблих 

ветеранів війни з числа воїнів-
інтернаціоналістів та учасників АТО 

осіб 

Дані Управління соціального 
захисту 

14 14 0,00 

313400 Ефективності 

313400 
Планова вартість одного дня 

санаторно-курортного оздоровлення грн. 
Розрахунок 

0,425 0,512 0,087 

313400 
Середні витрати на оздоровлення 

одного члена сім'ї тис.грн. 
Розрахунок 

7,643 9,220 1,577 

313400 Якості 

313400 

Динаміка кількості планового 
охоплення санаторно-курортним 

оздоровленням членів сімей загиблих 
ветеранів війни в порівнянні з 

минулим роком 

в іде. 

Розрахунок 

100,00 57,10 -42,90 



313400 

Кількість учасників АТО та членів 
сімей (їх законних 

представників)загиблих ветеранів 
війни з числа воїнів-

інтернаціоналістів та учасників АТО, 
які охоплено оздоровленням 

осіб 

Розрахунок 

14 8 -6 

Фактичне виконання плану оздоровлення виконано на 57,1% в зв'язку з тим , що із числа членів сімей загиблих ветеранів війни з числа воїнів-інтернаціоналістів та учасників АТО відмовилися 
оздоровлюватися в 2017 році 6 осіб (Іособа- за станом здоров'я, 5 осіб - за відсутністю бажання оздоровлення). Членам сімей загиблих ветеранів війни з числа воїнів-інтернаціоналістів та 

учасників АТО, які відмовилися оздоровлюватися в 2017р., планується повторно мотивувати використати їхнє право на оздоровлення в 2018 році. 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -
(тис.грн) 

Код Найменування джерел надходжень кпквк 

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

інвестиційного проекту 
Код Найменування джерел надходжень кпквк 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 

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

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

Голова Миргородської РДА 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату Миргородської РДА 

Ю.М. Коваленко 
(ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 

(підпис) (ініціали та прізвище) 


