
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.   2013500    (КПКВК МБ) _______ (КФКВК)1      Інші видатки       (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 74,2 - 74,2 53,7 - 53,7 -20,5 - -20,5          



 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 спеціал- ний фонд разом загаль-ний фонд спеціаль- ний  фонд разом 
Пояснення щодо причин відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      14 1 2013500  Підпрограма 2013500 Інші видатки           

   
Завдання Створення умов для підвищення рівня успіхів у навчання та стимулювання до здобуття знань 74,2 - 74,2 53,7 - 53,7 -20,5 - -20,5 

Відхилення пояснюється зменшенням  кількості дітей - сиріт,  які навчаються на 7-12 балів та зменшенням кількості  випускників в порівнянні з минулим роком .    Усього 74,2 - 74,2 53,7 - 53,7 -20,5 - -20,5  



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 загаль-ний фонд спеціаль-ний фонд разом 
Пояснення щодо причин відхилення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      11 Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у Новозаводському районі м.Чернігова на 2017-2021 роки  Інші видатки 74,2 - 74,2 53,7 - 53,7 -20,5 - -20,5 
Відхилення пояснюється зменшенням  кількості дітей- сиріт,  які навчаються на 7-12 балів та зменшенням кількості  віпускників в порівнянні з минулим роком . Усього 74,2 - 74,2 53,7 - 53,7 -20,5 - -20,5    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  2013500    Завдання  Створення умов для підвищення рівня успіхів у навчання та стимулювання до здобуття знань      1  Показники продукту      Кількість дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити грошову винагороду районної у місті ради за успіхи у навчанні  од.  30 24 -6    Кількість дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити матеріальну допомогу з нагоди закінчення навчального року од.  15 7 -8 

  Кількість дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким планується од.  5 3 -2 



 

виплатии матеріальну допомогу з нагоди початку навчального року   Відхилення  між фактичною та плановою кількістю пояснюється зменшенням  кількості дітей - сиріт,  які навчаються на 7-12 балів та зменшенням кількості  випускників в порівнянні з минулим роком . 2  Показники ефективності:      Середня сума виплаченої грошової винагороди районної у місті ради за успіхи у навчанні за семестр грн. розрахунок 737  744  7   Середня сума виплаченої матеріальної допомоги з нагоди закінчення навчального року грн. розрахунок 1500 1500 0,0     Середня сума виплаченої матеріальної допомоги з нагоди початку навчального року грн. розрахунок 1500 2500  1000    Відхилення між фактичним та плановим розміром винагороди за семестр, пояснюється зменшенням кількості дітей – сиріт,  дітей позбавлених піклування батьків, які навчаються на 7-12 балів, Відхилення між фактичним та плановим розміром матеріальної допомоги з нагоди початку навчального року , пояснюється зменшенням кількості дітей – сиріт,  дітей позбавлених піклування 3  Показники якості         - динаміка надання соціальних послуг дітям –          сиротам, дітям позбавлених піклування батьків % розрахункові дані 100 100 0 Завдання програми виконані в повному обсязі                                                                                                             
   Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду  Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Код Найменування джерел надходжень КПКВК   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              




