
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.    1513022          1030       Надання пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту на придбання твердого палива. 
(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 

1081,00  1081,00 1081,00  1081,00 0,00 0,00 0,00 

 

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 

загальн

ий фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціа

льний 

фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

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



 
2 

 1513022 1030 Підпрограма          

   Завдання          

   Надання пільги ветеранам 
військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного 
захисту на придбання твердого 
палива 

1081,00  1081,00 1081,00  1081,00 0,00 0,00 0,00 

   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          

Надання пільги ветеранам 
військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного 
захисту на придбання твердого 
палива 

         

Підпрограма 1          

Надання пільги ветеранам 
військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, 

1081,00 0,00 1081,00 1081,00 0,00 1081,00 0,00 0,00 0,00 



 
3 

ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного 
захисту на придбання твердого 
палива 

…          

Усього          

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 

 1513022 Підпрограма 1      

 

 Надання пільг на придбання 

твердого палива та скрапленого 

газу. 

     

  Завдання 1       

 

 Забезпечення надання пільг на 

придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

     

1  затрат         

 

 витрати на надання пільг на 

придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

грн Єдиний державний 

автоматизований 

реєстр пільг 

1081,00 1081,00 0,00 

   

2  продукту        

 
 кількість отримувачів пільг 

(включаючи членів сім'ї) 

 

осіб Єдиний державний 

автоматизований 

реєстр пільг 

1 1 0,00 

3  ефективності        

 

 середній розмір витрат на 

придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

Грн. на 

одного 

пільговика 

Єдиний державний 

автоматизований 

реєстр пільг 

1081,00 1081,00 0,00 

4  якості        

 
 питома вага відшкодованих 

компенсацій до нарахованих 
%  100 100 0,00 

 

 



 
4 

  


