
 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

 на 01.01.2018 року 

1. ____1500000__ 
(КПКВК МБ) 

Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради_______________________________ 
(найменування головного розпорядника)  

2. __1510000___ 
(КПКВК МБ) 

__Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради________________________ 
(найменування відповідального виконавця)  

3. __1513250 

___ 
(КПКВК МБ) 

__1060_____________ 
(КТКВК)1 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, 
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов. (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 
 559,7 559,7  559,7 559,7 - - - 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань                                                       (тис. грн) 



 
 

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період 

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний період Відхилення Пояснення 

щодо 
причин 

відхилення 
загаль

ний 
фонд 

спеціаль
ний 

фонд 
разом 

загал
ьний 
фонд 

спеціальн
ий фонд разом 

загал
ьний 
фонд 

спеціаль
ний 

фонд 
разом 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Забезпечення виплати грошової 
компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, 
визначенихабзацами п’ятим-
восьмим пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю I,II 
груп, визначенихабзацами 
одинадцятим-
чотирнадцятим частини другої 
статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та осіб, які 
втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористич-ній 
операції, та потребують 
поліпшення житлових умов 

 559,7 559,7  559,7 559,7 - - - - 

Усього  559,7 559,7  559,7 559,7 - - -  - 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran98%23n98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran98%23n98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran98%23n98


6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період    (тис. грн) 
 
Назва державної / 
регіональної 
цільової програми 
та підпрограми 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на звітний 
період 

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період 

Відхилення Пояснення 
щодо причин 
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 11 

Державна 
/ регіональна 
цільова програма 1 

                   

Підпрограма 1                    

Підпрограма 2                    

Усього                    

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

 

N 
з/п 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 
  Завдання 1           
  Забезпечення виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначенихабзацами п’ятим-
восьмим пункту 1 статті 10, а також для 

          

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran155%23n155


осіб з інвалідністю I,II груп, 
визначенихабзацами одинадцятим-
чотирнадцятим частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та 
осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в 
антитерористич-ній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов 

1 затрат           
  кількість сімей загиблих осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов 
Од  Список квартирного обліку  пільгової 

позачергової черги (витяг з протоколу 
рішення виконавчого комітету міської 
ради № 504 від 20.12.2016р.) 1 1 0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками     
  

2 продукту           
  кількість придбаних квартир (будинків) од Протокол комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів про 
виплату грошової компенсації № 1 від 

25.04.2017р. 

1 

1 0 
  загальна площа придбаного житла  м2 Протокол комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів про 
виплату грошової компенсації № 1 від 

25.04.2017р 

62,52 

62,52 0 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

    
  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran98%23n98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran98%23n98


3 ефективності           
  середня вартість однієї придбаної квартири 

(будинку) 
Тис. грн. Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період/ кількість придбаних 
квартир (будинків) 

559,7 559,7 

0 
  середня вартість 1 кв. м. придбаного житла Грн. середня вартість однієї придбаної 

квартири (будинку)/ загальна площа 
придбаного житла 

8953 8953 

0 
  середня площа придбаного житла на одну 

сім’ю 
м2 загальна площа придбаного житла/ 

кількість придбаних квартир 
(будинків) 

65,52 65,52 

0 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками     
4 якості 
  частка забезпечених житлом сімей 

загиблих осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов 

% кількість сімей загиблих осіб, які 
потребують поліпшення житлових 
умов/ кількість придбаних квартир 

(будинків) 

100,0 100,0 

0 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками     
  

 
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4                    

                                                                                                                                                                                                                (тис. грн) 
 
Код Найменування джерел 

надходжень 
Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду 

План звітного періоду (на 
рік) 

Виконано за звітний період Прогноз до кінця реалізації 
інвестиційного проекту 

загальний 
фонд 

спеціаль- 
ний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спеціаль- 
ний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спеціаль- 
ний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спеціаль- 
ний 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  Підпрограма 1                         
  Інвестиційний проект 1                         
  Надходження із                         



бюджету 
  Інші джерела 

фінансування (за 
видами) 

х     х     х     х     

  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 
  Інвестиційний проект 2                         
  Усього                         
 
 

____________ 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  

Начальник управління праці та соціального захисту населення 
Новокаховської міської ради 

  
__________ 
(підпис) 

  
_________О.М. Стоянчук_______________ 
             (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту 
населення Новокаховської міської ради 

  
__________ 
(підпис) 

  
__________С.Г. Гнатюк______________ 
              (ініціали та прізвище) 

 
 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 

 


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
	на 01.01.2018 року

