
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом! 

на 31.12.2017 року 

1. 0300000 Миргородська районна державна адміністрація 

2. 

(КПКВК МБ) 

0300000/4)310000 • 

(найменування головного розпорядника) 
Миргородська районна державна адміністрація 

3. 
(КПКВК МБ) 

0313130 
(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (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 
443,142 0,00 443,142 442,253 0,00 442,253 -0,889 0,00 -0,889 

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 313131 3131 

Надання соціальних послуг дітям, молоді та 
сім'ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги 
443,142 0,000 443,142 442,253 0,000 442,253 -0,889 0,000 -0,889 

2 313131 3131 
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 443,142 0,000 443,142 442,253 0,000 442,253 -0,889 0,000 -0,889 

0 ВСЬОГО 443,142 0,000 443,142 442,253 0,000 442,253 -0,889 0,000 -0,889 

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 



Програма економічного і соціального розвитку 
Миргородського району на 2017 рік 

39,040 0,000 39,040 39,040 0,000 39,040 0,000 0,000 0,000 

ВСЬОГО 39,040 0,000 39,040 39,040 0,000 39,040 0,000 0,000 0,000 

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

їчіз/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 

313131 0313131 - Центри соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді 

Надання соціальних послуг дітям, 

313131 
молоді та сім'ям, які опинились у 
складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги 

313131 Затрат 

313131 
кількість центрів соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді 
од. Положення 1 1 0,00 

313131 
кількість штатних працівників центрів 

осіб штатний розпис 5 5 0,00 

313131 Продукту 0,00 

кількість прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, сімей, які 

313131 опинилися в складних життєвих 
обставинах, охоплених соціальним 

супроводом 

од. Звіт 16 10 -6 

Фактичні показники менші за планові в зв'язку із зменшенням виявлених сімей в складних життєвих обставинах, які потребували соціального супроводу та сім'ї в складних життєвих обставинах, 
де соціальний супровід не був би доцільним. 

313131 Ефективності 0,00 
313131 Оплата теплопостачання тис.грн. Розрахунок 4,565 3,814 -0,751 

Сума виконання менша за планову за рахунок економії теплоспоживання 
313131 Оплата електроенергії тис.грн. Розрахунок 3,038 2,948 -0,090 

Сума виконання менша за планову за рахунок економії електроенергії 
313131 Оплата водопостачання тис.грн. Розрахунок 0,421 0,416 -0,005 

Сума виконання менша за планову за рахунок економії водопостачання 

313131 
середні витрати на утримання одного 

центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

тис.грн. 
Звіт, розрахунок 

443,142 442,253 -0,889 

Сума на утримання Центру зменшилася за рахунок економії енергоносіїв 

середні витрати на забезпечення Кошторис, звіт, розрахунки 

313131 
діяльності одного працівника центру 
соціальних служб для сім' ї, дітей та 

молоді 

тис.грн. 88,628 88,451 -0,177 

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились за рахунок економії енергоносіїв 

313131 Якості 0,00 
кількість підготовлених прийомних Довідка про проходження 

батьків, батьків-вихователів, які навчання 
313131 пройшли навчання з метою 

підвищення їхнього виховного 
потенціалу 

осіб 1 0,00 -1 



В 2017 заплановано було підготонитиФактичпі П О КІ ЙНИ КИ менші за планові через відсутність звернень в 2017 році кандидатів у прийомні батьки, вихователі. Підвищення кваліфікації 
підготовлених прийомних батькії! проводиться один раз на два роки.У 2017 році підвищення кваліфікації не було. 

313131 
кількість послуг, які іііідііиі центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
од. 

Звіт 
1450 725 -725 

Кількість послуг ігідапих у 2017 році п порівняні з минулим зменшена через зниження ак-уальності та гостроти проблем внурішньопереміщених ос і , відсутності демобілізованих 
військовослужбовців-учасників АТО та членів їх сімей 

313131 
динаміка кількості осіб, яким надано 

соціальні послуги, порівняно з 
минулим роком 

відс. 
Розрахунок 

103,57 84,00 -19,57 

Кількість послуг наданих у 2017 році в порівняні з минулим зменшена через зниження актуальності та гостроти проблем внутрішньопереміщених ос і , відсутності демобілізованих 
військовослужбовців-учасників АТО та членів їх сімей 

313131 

динаміка кількості сімей та осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, знятих з соціального 

супроводу з позитивним результатом, 
порівняно з минулим роком 

відс. 

розрахунок 

333,30 125,00 -208,30 ,. 

Фактичні показники менші за планові в зв'язку із зменшенням виявлених сімей в складних життєвих обставинах, які потребували соціального супроводу та сім'ї в складних життєвих обставинах, 
де соціальний супровід не був би доцільним. 

313131 

кількість підготовлених кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки та батьки-вихователі, які 

пройшли підготовку та стали 
прийомними батьками або батьками-

вихователями 

осіб 

Розпорядження 

0,00 0,00 0,00 

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

Код Найменування джерел надходжень к п к в к 

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 к п к в к 

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 П 12 13 14 15 
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Голова Миргородської РДА 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату Миргородської РДА 

Коваленко Ю.М. 

(ініціали та прізвище) 

Сидоренко Т.В. 

(підпис) (ініціали та прізвище) 


