
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908) 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.    0800000        Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.    0810000        Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.   0813230_  _1040___  Забезпечення належних  умов для виховання та розвитку дітей-сиріт  та дітей, позбавлених   

                                          батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях   

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

 

          4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
                                                                     (грн.) 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 

785 400,0  785 400,0 735 209,90  735 209,9 -50 190,1  -50 190,1 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



 5.  Напрямки використання бюджетних коштів: 

                    (грн.) 

 

N 

з/п 

Напрями використання 

 бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

забезпечити охоплення дітей-

сиріт сімейними формами 

виховання – дитячими будинками 

сімейного типу та прийомними 

сім′ями 

785 400,0  785 400,0 735 209,9  735 209,9 -50 190,1  -50 190,1 

 Усього 785 400,0  785 400,0 735 209,9  735 209,9 -50 190,1  -50 190,1 

 

6. видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 

програми: 

(грн.) 

Найменування 

місцевої / 

регіональної 

програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) 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 

          

          

Усього          

 

 

 

 

 

 

 



7.  Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

 

 

N 

 

з/

п 

Показники 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформа

ції 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів) 

Відхилення 

    

загальн

ий 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

усього 
загальни

й фонд 

спеціа

льний 

фонд 

усього 

загальн

ий 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

усього 

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

1 затрат            

 

забезпечити 

охоплення дітей-

сиріт сімейними 

формами виховання 

– дитячими 

будинками 

сімейного типу та 

прийомними сім′ями  

грн. кошторис 785 400,0  785 400,0 735 209,9  735 209,9 -50 190,1  -50 190,1 

 
- кількість дитячих 

будинків сімейного 

типу 

осіб Особові 

справи 1  1 1  1 1  1 

 
- кількість 

прийомних сімей 

осіб Особові 

справи 
6  6 4  4 -2  -2 

 
- кількість батьків - 

вихователів 

осіб Особові 

справи 
1  1 1  1 1  1 

2 продукту            

 

- кількість 

вихованців у 

дитячих будинках 

сімейного типу 

осіб 
особові 

справи 8  8 9  9 1  1 

 
-кількість 

вихованців у 

прийомних сім′ях 
осіб 

особові 

справи 8  8 5  5 -3  -3 



3 ефективності            

 
-сережньомісячний 

розмір державної 

соціальної допомоги 

грн. 
 

4155,0  4155,0 3668  3668 -487  -487 

 

- середньомісячний 

розмір грошового 

забезпечення 

прийомним батькам 

грн. 

 

1600,0  1600,0 1538  1538 -62  -62 

 

-- середньомісячний 

розмір грошового 

забезпечення батькам-

вихователям 

грн. 

Особові 

справи 6250,0  6250,0 9405,0  9405,0 3155  3155 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно фактичної кількості звернень 

громадян та затверджених кошторисних призначень згідно рішення обласної ради  

 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________                     Яремчук Л.В.                        
                                                                                                                                      (підпис)                   

 

 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________                      Ткачук Г. П.  
                                                                                                                                     (підпис)                     
 
 


