
1. 0800000

(код) 

2. 0810000

(код) 

3. 0813121 1040
(код) (КФКВК)

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

№ 

з/п

1.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ 

з/п

1.

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.

2 403 800 2 403 800 2 355 867 2 355 867 -47933 0 -47933

2 403 800 0 2 403 800 2 355 867 0 2 355 867 -47933 0 -47933

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

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують допомоги

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021року

Всього

(найменування відповідального виконавця) 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

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

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги

Ціль державної політики

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Завдання

(найменування головного розпорядника) 

№ 

з/п

Відхилення

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми) 

Реалізація державної політики із здійснення соціальної роботи із вразливими категоріми населення

Касові видатки (надані кредити 

з бюджету)

У зв’язку із сприятливими погодними умовами виникла економія коштів по енергоносіях



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.

174 400 174 400 174 350 174 350 -50 -50

174 400 174 400 174 350 174 350 -50 -50

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.
штатний 

розпис
17 17 10 10 -7 -7

од.

звіт про 

проведення 

заходів, 

угоди

2 2 0 0 -2 -2

од.

звіт про 

проведення 

заходів

8 8 16 16 8 8

2

Всього

Найменування місцевої/регіональної програми

кількість штатних одиниць обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

№ 

з/п

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Один

иця 

вимір

у

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити 

з бюджету)

Регіональна програма сімейної, демографічної, ґендерної політики, 

попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 

2016-2020 роки

2

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Показники

2

затрат

За рахунок залучених спеціалістів на волонтерських засадах до  проведення заходів 

продукту

№ 

з/п

ВідхиленняДжерело 

інформації

кількість спеціалістів, залучених до заходів (по 

цивільно-правових угодах)

кількість спеціалістів, залучених до заходів (на 

волонтерських засадах)



од. річний звіт 20 20 20 20 0 0

од. річний звіт 158 158 375 375 217 217

осіб
журнал 

обліку
7 000 7000 11307 11307 4307 4307

од.

накази про 

проведення 

заходів

15 15 24 24 9 9

осіб

накази про 

проведення  

заходів 

3 865 3865 5969 5969 2104 2104

3

грн.

розрахунок 

до 

кошторису

131 141 0 131141 218152 0 218152 87011 87011

кількість дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей, сімей патронатних 

вихователів, сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, охоплених соціальним 

супроводом// патронатом місцевих центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

кількість сімей, дітей та молоді, охоплених 

соціальними послугами які отримали соціальні 

послуги у  місценвих центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального 

обслуговування

середньорічні  витрати на забезпечення 

діяльності  одного працівника обласного 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді

ефективності

кількість заходів, у тому числі навчальних,  

організованих та проведених обласним 

центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді

кількість закладів, що надають соціальні 

послуги сім'ям, дітям та молоді (місцевих 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, закладів соціального обслуговування), 

організаційно-правове , методичне та 

інформаційне  забезпечення, яких здійснює  

обласний центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді

зріс попит на проведення заходів для працівників територіальних громад області 

кількість учасників заходів, у тому числі 

навчальних, організованих та проведених 

обласним центром  соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді



грн.

розрахунок 

до 

кошторису

34 333 34333 7265 7265 -27068 -27068

грн.

розрахунок 

до 

кошторису

133 133 29 29 -104 -104

4

осіб
журнал 

реєстрації
8 8 35 35 27 27

осіб
журнал 

реєстрації
65 65,0 89 89 24 24

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*
 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Михайло ПЕТРІШКА
(підпис) 

(підпис) 

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації

Оксана ГУМЕНЮК

середні  витрати на один захід, у тому числі 

навчальний, проведений обласним центром  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

середні  витрати на одного учасника заходів, 

проведених обласним центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді

Начальник відділу-головний бухгалтер
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 Забезпечення надання соціальних послуг центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,здійснення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків, здійснення заходів державної політики з питань сім’ї

Збільшення кількості проведених заходів та кількості учасників заходів  проведених обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                    

Збільшення кількості осіб, які  виявили бажання скористатися послугами центру 

якості

кількість підготовлених кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-вихователі,  

опікуни/піклувальники, патронатні вихователі 

та наставники на базі обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

кількість підготовлених прийомних батьків, 

батьків-вихователів, які пройшли навчання з 

метою підвищення їхнього виховного 

потенціалу на базі обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги


