
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми районного у місті бюджету станом на 1 січня  2018 року 

 
1.   2000000   

(КПКВК МБ) 
Служба у справах дітей Новозаводської районної у м.Чернігові ради  

(найменування головного розпорядника) 
 2.   2010000   

(КПКВК МБ) 
Служба у справах дітей Новозаводської районної у м.Чернігові ради 

(найменування відповідального виконавця) 
 3.   2010180   

(КПКВК МБ) 
__0111___ 

(КТКВК)1 
Керівництво і управління у відповідній  сфері у містах, селищах, селах  

(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 

1224,1 10,9 1235,0 1223,1 10,9 1234,0 -1,0 0 -1,0 
 
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань                                  (тис. грн) 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на звітний 

період 
Касові видатки (надані кредити) 

за звітний період Відхилення 
N 
з/п КПКВК КФКВК 

Підпрограма/ 
завдання бюджетної 

програми2 загальний 
фонд 

спеціаль- 
ний 

 фонд 
разом загальний 

фонд 
спеціаль-

ний       
    фонд 

разом     загальний 
  фонд 

спеціаль- 
ний  

фонд 
разом 

Пояснення 
щодо причин 
відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         14 

1 2010180 0111 

Завдання  
Здійснення наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
справ дітей 

1224,1 10,9 1235,0 1223,1 10,9 1234,0 -1,0 0 -1,0 

Відхилення 
пояснюється 
економним та 
раціональним 
використанням 
бюджетних 
коштів  

   Усього 1224,1 10,9 1235,0 1223,1 10,9 1234,0 -1,0 0 -1,0  



 
 
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період 

(тис. грн) 
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період 
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період Відхилення 

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальни

й фонд разом 

Пояснен-
ня щодо 
причин 
відхилен
ня 

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 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 
 

 
2010180 

 
Завдання 
Здійснення наданих законодавством  
повноважень у сфері справ дітей 

     
1  затрат      
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 11 11 0 
2  продукту     
  

 
Кількість отриманих  листів, звернень, 
заяв, скарг од. 

журнали реєстрації 
вхідної та вихідної 

документації 
1200 1415 215 

 
 
 

 
Кількість підготовлених проектів 
рішень районної у місті ради та 
виконавчого комітету, розпоряджень 

од. журнал реєстрації 420 
 

440 
 

-20 
 



голови районної у місті ради 

  
 

Кількість прийнятих наказів з питань 
соціального захисту дітей та основної 
діяльності служби 

од. журнал реєстрації 
 

180 
 

205 25 

  
 

Кількість складених актів обстежень 
житлово-побутових умов проживання 
дітей 

од. журнал реєстрації 300 320 20 

  
 

Кількість проведених засідань  комісій з 
питань соціального захисту дітей од. журнал реєстрації 24 24 0 

  
Кількість судових засідань в яких 
прийнято участь , щодо соціального 
захисту дітей 

од. журнал реєстрації 260 250 -10 

 
 
 
 

Кількість проведених профілактичних 
рейдів од. журнал реєстрації 52 52 0 

  
 

Кількість придбаного обладнання та 
предметів довгострокового 
користування 

од. кошторисні 
призначення 2 1 -1 

  

 
- відхилення між фактичною кількістю отриманих, листів, звернень, заяв, скарг  та плановою пояснюється збільшенням кількості отриманих 

доручень, листів та заяв в порівнянні з минулим роком; 
- відхилення між фактичною та плановою кількістю підготовлених проектів рішень сесії районної у місті ради, рішень виконавчого 

комітету,пояснюється збільшенням  кількості звернень громадян з вирішення майнових питань за участі дітей; 
- відхилення  фактичної  кількості підготовлених наказів з основної діяльності та наказів із кадрових питань від запланованих пояснюється 

введенням програмно-цільового методу; 
- відхилення між фактичною кількістю складених актів обстежень умов проживання дітей та плановою, пояснюється нецільовим використання 

коштів на утримання дітей; 
- відхилення між фактичною та плановою кількістю  судових засідань з питань прав дитини, та розглянутих на них питаннях пояснюється 

зменшенням спорів між батьками із приводу виховання дітей. 
- відхилення між фактичною і плановою кількістю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється тим, що було 

придбано інші необоротні активи. 
 

3.  Показники ефективності      
 

 
 
 

Кількість виконаних  листів, звернень, 
скарг на одного працівника од. Розрахункові дані 109 129 20 

 
 

 
 
 

Кількість підготовлених проектів 
рішень районної у місті ради та 
виконавчого комітету, розпоряджень 
голови районної у місті ради на одного 
працівника 

од. Розрахункові дані 38 
 

40 
 

2 



 
 
 

 
Кількість прийнятих  наказів з питань 
соціального захисту дітей та основної 
діяльності служби на одного працівника од. Розрахункові дані 16 19 3 

  
 

Кількість складених актів обстежень 
житлово-побутових умов проживання 
дітей на одного працівника 

од. Розрахункові дані 27 29 2 

  
 

Кількість проведених засідань  комісій з 
питань соціального захисту дітей на 
одного працівника 

од. Розрахункові дані 2 2 0 

  
 

Кількість судових засідань в яких 
прийнято участь , щодо соціального 
захисту дітей на одного працівника 

од. Розрахункові дані 24 23 -1 

 
 
 
 

Кількість проведених профілактичних 
рейдів на одного працівника од. Розрахункові дані 5 5 0 

 Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 

тис.грн. Розрахункові дані 112,3 112,2 -0,1 
  

 
 

Середні витрати на придбання одиниці 
обладнання та предметів 
довгострокового користування 

тис.грн. Розрахункові дані 10,9 10,9 0 

 

 - відхилення між фактичною кількістю отриманих, листів, звернень, заяв, скарг  та плановою (на одного працівника) пояснюється збільшенням 
кількості отриманих доручень, листів та заяв в порівнянні з минулим роком; 

- відхилення між фактичною та плановою кількістю підготовлених проектів рішень сесії районної у місті ради, рішень виконавчого комітету, (на 
одного працівника) пояснюється збільшенням  кількості звернень громадян з вирішення майнових питань за участі дітей; 

- відхилення  фактичної  кількості підготовлених наказів з основної діяльності та наказів із кадрових питань від запланованих (на одного 
працівника) пояснюється введенням програмно-цільового методу; 

- відхилення між фактичною кількістю складених актів обстежень умов проживання дітей та плановою, (на одного працівника) пояснюється 
нецільовим використання коштів на утримання дітей; 

- відхилення між фактичною та плановою кількістю  судових засідань з питань прав дитини, та розглянутих на них питаннях (на одного 
працівника) пояснюється зменшенням спорів між батьками із приводу виховання дітей. 

- відхилення між фактичними та плановими витратами на утримання 1 штатної одиниці, пояснюється економним використанням бюджетних 
коштів. 

4.  Показники якості      
  

 
- відсоток прийнятих документів у 
кількості підготовлених % Розрахункові дані 100 100 0 

  
 

- відсоток вчасно виконаних доручень, 
листів, пропозицій, заяв % Розрахункові дані 100 100 0 

 
 
 
 

          Завдання, покладені на службу у справах дітей, протягом звітного періоду  виконані у повному обсязі. 
Всі основні результативні показники діяльності служби у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми 2010180 «Керівництво і 

управління у  відповідній сфері у містах, селищах, селах » на 2017 рік, були виконані. 




