
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(9)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(9)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 280 000 - 280 000 261 395 - 261 395 -18 605 - -18 605

2 9 265 - 9 265 7 115 - 7 115 -2 150 - -2 150

3 4 750 - 4 750 2 329 - 2 329 -2 421 - -2 421

4 5 985 - 5 985 2 736 - 2 736 -3 249 - -3 249

300 000 - 300 000 273 576 - 273 576 -26 424 - -26 424

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(4)(6)(2)(6)(0)(7)(6)Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(6)(2)(6)(0)(7)(6)Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах (1)(8)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей

керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинених дітьми правопорушень

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

оплата праці та нарахування

предмети, матеріали, обладнання та інвентар

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата послуг (окрім комунальних)

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



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 11 12 13

1 затрат

кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од.

журнал реєстрації
вхідної

документації №
01-10 та вихідної
документації №
01-20, журнал

заяв, звернень і
скарги  громадян
№ 01-07, журнал

обліку особистого
прийому

громадян №
01-04

155,00 - 155,00 155,00 - 155,00 - - -

3 ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. штатний розпис 150 000,00 - 150 000,00 136 787,79 - 136 787,79 -13 212,21 - -13 212,21

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на
одного працівника

од. 77,50 - 77,50 77,50 - 77,50 - - -

4 якості

- - - - - - - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків на забезпечення програми не перевищує запланованої.

Всі отримані  протягом  звітного року заяви, листи, звернення, запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні сроки, надані обгрунтовані відповіді та
при потребі копії документів. При цьому штатна чисельність не змінювалася. Заборгованність по заробітній платі на кінець року відсутня. Бюджетні кошти використані за
призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Бистрицька Г. Д.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Гончар Т. В.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


