
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 
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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.  1510000       Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради                                                  ____________ _____________________________________________  
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 

     3. 1510180            0111         Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах   
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)

1
                (найменування бюджетної програми)  
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     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 

3292,38 0,0 3292,38 3292,13 0,00 3292,13 0,25 0,00 0,25 

 

 

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 

 
(тис. грн) 

 

№ 

з/п 

КПКВК  
КФКВ

К 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми
 2 

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 

спеціальни

й фонд 
разом 

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

   Підпрограма          

1 1510180 0111 Здійснення виконавчим 

органом наданих 

законодавством 

повноважень для 

забезпечення діяльності 

апарату виконавчого 

органу у сфері 

соціального захисту 

населення. 

3292,38 0,0 3292,38 3292,13 0,00 3292,13 0,25 0,00 0,25 

   …          

   Усього 3292,38 0,0 3292,38 3292,13 0,00 3292,13 0,25 0,00 0,25 
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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 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Регіональна цільова програма 1          

Підпрограма 1          

Підпрограма 2          

…          

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 

 1510180 Підпрограма 1      

  Завдання 1       

1  затрат         

 
 кількість 

установ 

Од Положення 1 1 0 

 

 кількість 

штатних 

одиниць 

Од Штатний 

розпис 

29 29 0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2  продукту        

 

 Кількість 

виконаних 

доручень 

Шт журнал 

реєстрації 

вхідної 

документаці

ї 

1 952  1 952  0 

 

 Кількість 

опрацьованих 

звернень, заяв, 

скарг громадян 

України 

Шт книга 

реєстрації 

наказів, 

розпорядже

нь 

241  241  0 

 

 Кількість 

розроблених 

розпоряджень, 

рішень, наказів 

Шт книга 

реєстрації 

наказів, 

розпорядже

нь 

450 450 0 

 
 Кількість 

поданих позовів 
Шт книга 

реєстрації 

наказів,  

25  25  
0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3  ефективності        

 
 Середні витрати 

на 1 штатну 

одиницю 

Грн. внутрішній 

облік 113530,00 

113521,76 8,24 

 

 кількість 

виконаних листів, 

звернень, заяв, 

скарг на одного 

шт внутрішній 

облік 
200 

200 0 
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працівника 

 

 кількість 

прийнятих 

нормативно-

правових актів на 

одного 

працівника 

шт внутрішній 

облік 

70 

70 0 

        

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4  якості        

 

 Частка вчасно 

виконаних 

доручень у 

загальній їх 

кількості 

Відс внутрішній 

облік 
100 100 0 

 

 Частка 

задоволених 

звернень, заяв, 

скарг громадян 

України в 

загальному обсязі 

Відс внутрішній 

облік 
100 100 0 

 

 Частка прийнятих 

розпоряджень, 

рішень, наказів у 

загальній 

кількості 

розроблених 

відс внутрішній 

облік 
100 100 0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 
 Розбіжність показника ефективності, а саме: Середні витрати на 1 штатну одиницю виникла в зв’язку з економією коштів в зв’язку з надання 

статусу інваліда двом працівникам управління та зменшенням ставки єдиного внеску. 
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