
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на __01.01.2018_ року 

 

  

 

     1.   1500000         Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради  
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2. _151000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради                                      
(КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 3.    1513182              1010       Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування   

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

 

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

(тис. грн) 

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 

15200,00  15200,00 14173,86  14173,86 1026,14 0,00 1026,14 
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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 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

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

 1513182 1010 Підпрограма          

   Завдання          

   Компенсаційні виплати 
особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне 
обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне 
обслуговування   

15200,00  15200,00 14173,86  14173,86 1026,14 0,00 1026,14 

   Усього          

 

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 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Регіональна цільова програма 1          
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування   
         

Підпрограма 1          
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування   

15200,00 0,00 15200,00 14173,86 0,00 14173,86 1026,14 0,00 1026,14 

…          

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

 

№ 

з/п 
КПКВК 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 

 1513182 Підпрограма 1      

 

 Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і 

на транспортне обслуговування   

     

  Завдання 1       

 

 Забезпечення виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне обслуговування   

  15200,00 14173,86 1026,14 

1  затрат         

 

 витрати на виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування   

грн Журнал реєстрації 
заяв на  
компенсаційні 
виплати особам з 
інвалідністю на 
бензин, ремонт, 
технічне 
обслуговування 
автомобілів, 
мотоколясок, 
транспортне 
обслуговування 

8808 8265,06  

 
 Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв’язку з неподанням нарахувань до управління 

праці та соціального захисту населення ВК ЗМР 

2  продукту        

 

 кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в 
установленому порядку забезпечені 
автомобілем та мають у користуванні 
мотоколяски, осіб;  
кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які 
мають право на забезпечення автомобілем, 
але не одержали його і користуються 
автомобілем, придбаним за власні кошти, 
осіб;  

осіб Єдиний 
державний 
автоматизований 
реєстр пільг 

31 22 0,00 
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кількість одержувачів компенсацій на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів та мотоколясок, осіб;  
кількість одержувачів компенсацій на 
транспортне обслуговування, осіб.  

3  ефективності        

 

 витрати на  компенсаційні виплати особам з  
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок, 
транспортне обслуговування 

Грн. на 

одного 

пільговика 

Журнал реєстрації 
заяв на  
компенсаційні 
виплати особам з 
інвалідністю на 
бензин, ремонт, 
технічне 
обслуговування 
автомобілів, 
мотоколясок, 
транспортне 
обслуговування 

142 187,8 0,00 

4  якості        

 

 частка інвалідів, яким виплачено 
компенсацію на бензин, ремонт, 
техобслуговування автомобілів та 
мотоколясок, до кількості інвалідів, які 
забезпечені автомобілями та 
мотоколясками, %;  
частка інвалідів, які перебувають на обліку 
для безоплатного/пільгового забезпечення 
автомобілем, мають право на забезпечення 
автомобілем, до кількості інвалідів, яким 
виплачено компенсацію на транспортне 
обслуговування, % 

%  100 100 0,00 

  затрат      

 

 витрати на виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування   

грн Журнал реєстрації заяв 

на  компенсаційні 
виплати особам з 

інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 
обслуговування 

автомобілів, 

мотоколясок, 
транспортне 

обслуговування 

6392 5908,8  

  продукту      

 

 кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в 
установленому порядку забезпечені 
автомобілем та мають у користуванні 
мотоколяски, осіб;  
кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які 
мають право на забезпечення автомобілем, 

осіб Єдиний 

державний 

автоматизований 

реєстр пільг 

17 20  
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але не одержали його і користуються 
автомобілем, придбаним за власні кошти, 
осіб;  
кількість одержувачів компенсацій на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів та мотоколясок, осіб;  
кількість одержувачів компенсацій на 
транспортне обслуговування, осіб.  

  ефективності      

 

 витрати на  компенсаційні виплати особам з  
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок, 
транспортне обслуговування 

Грн. на 

одного 

пільговика 

Журнал реєстрації заяв 

на  компенсаційні 

виплати особам з 

інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 
обслуговування 

автомобілів, 

мотоколясок, 
транспортне 

обслуговування 

188 147,72  

  якості      

 

 частка інвалідів, яким виплачено 
компенсацію на бензин, ремонт, 
техобслуговування автомобілів та 
мотоколясок, до кількості інвалідів, які 
забезпечені автомобілями та 
мотоколясками, %;  
частка інвалідів, які перебувають на обліку 
для безоплатного/пільгового забезпечення 
автомобілем, мають право на забезпечення 
автомобілем, до кількості інвалідів, яким 
виплачено компенсацію на транспортне 
обслуговування, % 

%  100 100 0,00 
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