
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 

* 
(КГІКІІК МІ>) (найменування головного розпорядника) 

2 (0)(3)/(0)(3)(І) Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКВК МБ) 

3. (0)(3)(1)(3)(1)(0)(0) 

(найменування відповідального виконавця) 
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам 
в установах соціального обслуговування 

(КПКВК МЬ) (КФКВК) 1 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 

(найменування бюджетної програми) 

(тис.гри) 

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 
8306,244 523,430 8829,674 8262,439 580,800 8843,239 -43,805 57,370 13,565 

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 
Пояснення щодо причин 

відхилення 

з/п 
КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

загальний 
фонд 

спеціальн 
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн 
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн 
ий фонд 

разом 

Пояснення щодо причин 
відхилення 

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

Пояснення щодо причин 
відхилення 

1 0313104 1020 

0313104-Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

8306,244 523,430 8829,674 8262,439 580,800 8843,239 -43,805 57,370 13,565 

Відхилення фактичних 
показників від планових по 

спеціальному фонду за 
рахунок збільшенням 
планових показників 

протягом року на оплату 
праці в сумі 45,370 тис.грн., 

нарахування на оплату 
праці в сумі 9,6002 тис.грн. 
та на придбання придметів, 
матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 2,4 

0313104 1020 

0313104-Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв"язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

8306,244 523,430 8829,674 8262,439 580,800 8843,239 -43,805 57,370 13,565 

Відхилення фактичних 
показників від планових по 

спеціальному фонду за 
рахунок збільшенням 
планових показників 

протягом року на оплату 
праці в сумі 45,370 тис.грн., 

нарахування на оплату 
праці в сумі 9,6002 тис.грн. 
та на придбання придметів, 
матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 2,4 ВСЬОГО 8306,244 523,430 8829,674 8262,439 580,800 8843,239 -43,805 57,370 13,565 

Відхилення фактичних 
показників від планових по 

спеціальному фонду за 
рахунок збільшенням 
планових показників 

протягом року на оплату 
праці в сумі 45,370 тис.грн., 

нарахування на оплату 
праці в сумі 9,6002 тис.грн. 
та на придбання придметів, 
матеріалів, обладнання та 

інвентарю в сумі 2,4 

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 бюджетно ї 
програми на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за зв ітний 
період 

Відхилення 
Назва 

регіональної цільової програми та 
підпрограми загальний 

фонд 
спеціальний 

ф о н д 
разом 

загальний 
ф о н д 

спеціальний 
ф о н д 

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 2016-202рр. 

20,500 0,000 20,500 20,500 0,000 20,500 0,000 0,000 0,000 

ВСЬОГО 20,500 0,000 20,500 20,500 0,000 20,500 0,000 0,000 0,000 

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

N 
, к п к в к з/п 

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 

313104 

0313104-Забезпечення 
соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у 

зв"язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також 

громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

- . . . . . . . . І ; 

313104 

0313104-Забезпечення 
соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у 

зв"язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також 

громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

313104 Затрат 0 
313104 Кількість установ од. звітність установи 1 1 0 

313104 Кількість відділень од. звітність установи 5 5 0 

313104 
у тому числі кількість стаціонарних 
відділень постійного та тимчасового 

проживання 
од. 

звітність установи 
2 2 0 

313104 
Кількість штатних одиниць 

персоналу од. 
штатний розпис 

113,5 113,5 0 

313104 
у тому числі професіоналів, фахівців 
та робітників, які надають соціальні 

послуги 
од. 

штатний розпис 
107,5 107,5 0 

313104 Соціальних працівників од. штатний розпис 3 3,0 0 



313104 Соціальних робітників од. штатний розпис 67,5 67,5 0 

313104 
Середнього медичного персоналу. 

Інші спеціалісти од. 
штатний розпис 

3 3 0 

313104 інших спеціалістів од. штатний розпис 10 10 0 

313104 Інших працівників од. штатний розпис 20 20 0 

313104 
Заплановані витрати по 
територіальному центру тис.грн. 

розрахункова величина 
1067,861 1067,861 0,000 

313104 

Заплановані виграти на соціальне 
обслуговування (надання послуг) 

територіальним центром за 
винятком стаціонарних відділень 

тис.грн. 

розрахункова величина 

5480,630 5538,000 57,370 

313104 

Заплановані витрати по 
стаціонарному відділенню 
постійного та тимчасового 

проживання 

тис.грн. 

розрахункова величина 

2281,183 2237,378 -43,805 

313104 Продукту 0 

313104 
чисельність осіб, які потребують 

соціального обслуговування 
(падання соціальних послуг) 

осіб 
статистичні дані форма 

12-соц 3149 3149 0 

313104 у тому числі з V групою рухової 
активності осіб 

статистичні дані форма 
12-соц 

10 16 6 

313104 
кількість ліжок у стаціонарних 

відділеннях постійного та 
тимчасового проживання 

од. 
Розпорядження РДА 

32 32 0 

313104 
Кількість ліжко-днів у стаціонарних 

відділеннях постійного та 
тимчасового проживання 

од. 
розрахункова величина 

9069 9066 -3 

313104 Ефективності 0,00 

313104 
Чисельність обслуговуваних на одну 

штатну одиницю професіонала осіб 
розрахункова величина 

30 30 0 

313104 

середні витрати па соціальне 
обслуговування (падання соціальних 
послуг) однієї особи територіальним 
центром, за виннятком стаціонарних 

відділень 

грн./рік 

розрахункова величина 

1740,43 1758,65 18,22 

313104 

середні витрати на соціальне 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) однієї особи у 
стаціонарному відділенні постійного 

або тимчасового проживання 

грн./рік 

розрахункова величина 

91810,76 90077,55 -1733,21 



Розбіжності між середніми витратами на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 
відділень в сумі 18,22грн. поясньється внесенням змін планових показників по спеціальному фонду протягом 2017 року. А розбіжності між середніми витратами на 

соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання в сумі 1733,21грн. 
пояснюється економією бюджетних коштів на придбання природного газу в зв"язку із сприятливими кліматичними умовами та зменшенням ліжко-днів у 

стаціонарному відділенні с.Петрівці (зняття підопічної з обслуговування у зв"язку із смертю). 

313104 Продукту 0 

313104 

відсоток осіб, охоплених соціальним 
обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують 
соціальних послуг 

% 

розрахункова величина 

100 100 0 

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

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 

спеціал 
ьний 
гЬпитт 

разом загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд разом загальний 

фонд 
спеціальни 

й 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, колшбюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
1 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на%еклазацію інвестиційних проектів (програм). 

Голова Миргородської РДА 

Ю.М. Коваленко 

Начальник відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату Миргородської РДА 

(ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 

(підпис) (ініціали та прізвище) 


