
1. 0800000

(код) 

2. 0810000

(код) 

3. 0813111 1040

(код) (КФКВК)

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

№ 

з/п

1.

5. Мета бюджетної програми

№ 

з/п1.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
891 400 891 400 882 284 882 284 -9116 -9116

891 400 891 400 882 284 882 284 -9116 -9116

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

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити 

з бюджету)

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити 

з бюджету)

Найменування місцевої/регіональної програми

Ціль державної політики

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми) 

Реалізація державної політики із забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового 

захисту дітей

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Забезпечення діяльності Обласного соціального гуртожитку для 

дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

Завдання

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) 

№ 

з/п

Відхилення

Економія коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги у зв’язку із сприятливими погодними умовами

№ 

з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

Всього

(найменування відповідального виконавця) 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та 

їх підготовка до самостійного життя

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей



загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

усього

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

1

од. мережа 

установ
1 1 1 1 0 0

шт.од. штатний 

розпис 8 8 7 7 -1 -1

од. розрахунки 

до 

кошторису
21 21 21 21 0 0

2

осіб
журнал 

обліку
21 21 16 16 -5 -5

осіб
журнал 

обліку
10 10 8 8 -2 -2

осіб 
журнал 

обліку 
11 11 8 8 -3 -3

3

затрат

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Одиниц

я 

виміру

2

Всього

Відхилення

2

Зменшення кількості звернень до  соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

кількість соціальних гуртожитків для дітей 

сиріт

кількість штатних працівників у соціальних 

гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування

Найменування місцевої/регіональної програми

кількість місць у соціальних гуртожитках для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування

Показники Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

№ 

з/п

№ 

з/п

ефективності

кількість осіб, які перебували протягом року у 

соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

дівчат

хлопців

Джерело 

інформації

продукту



грн. розрахунки 

до 

кошторису
42448 42448 42014 42014 -434 -434

грн. розрахунки 

до 

кошторису
6217 6217 7105 7105 888 888

грн. розрахунки 

до 

кошторису
42448 42448 55143 55143 12695 12695

4

% журнал 

обліку

21 21 16 16 -5 -5

% журнал 

реєстрації
4500 4500 1601 1601 -2899 -2899

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення діяльності Обласного соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

Михайло ПЕТРІШКА
(підпис) 

(підпис) 

кількість психологічних, соціально-

педагогічних, юридичних, соціально-

економічних та інформаційних послуг, наданих 

протягом року

Збільшення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 

рахунок зменшення кількості звернень до установи

Зменшення кількості осіб,  яким надано соціальні послуги в установі 

якості

середньомісячна заробітна плата працівників 

соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування

середньорічні витрати на одне місце  в 

соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 15 до 18 

років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, віком 

від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом 

протягом року

середньорічні витрати на одного одержувача 

соціальних послуг

(ініціали/ініціал, прізвище) 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Начальник відділу-головний бухгалтер

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації

Оксана ГУМЕНЮК


