
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року №836 

 

 

 

 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми районного у місті бюджету станом на 1 січня 2019 року 

 

1.   0900000    
(КПКВК МБ) 

Служба у справах дітей Новозаводської районної у м.Чернігові ради  
(найменування головного розпорядника) 

 

2.   0910000    
(КПКВК МБ) 

Служба у справах дітей Новозаводської районної у м.Чернігові ради 
(найменування відповідального виконавця) 

 

3.   0913110    
(КПКВК МБ) 

_______ 
(КФКВК)

1
 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту  
(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 

69,0 - 69,0 69,0 - 69,0 0 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(тис. грн) 

N 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/ 

завдання 

бюджетної 

програми
2
 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 

період 

Касові видатки (надані 

кредити) за звітний період 
Відхилення 

Пояснен-  

ня щодо 

причин 

відхилен 

-ня 
загальний 

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

загальни

й фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

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

1 0913110 0913112 Підпрограма 

0913112 

Заходи державної 

політики з питань 

дітей та їх 

соціального захисту 

         

 

   Завдання 

Створення умов для 

забезпечення прав 

дітей, у тому числі 

тих, які 

виховуються в 

сім’ях, які 

неспроможні або не 

бажають 

виконувати виховні 

функції 

69,0  69,0 69,0  69,0 0  0 

 

   Усього 69,0  69,0 69,0  69,0 0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Пояснен- 

ня щодо 

причин 

відхилен- 

ня 
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 

Програми соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, 

подолання дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності у 

Новозаводському районі 

м.Чернігова на 2017-2021 роки 

 
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту 

69,0  69,0 69,0  69,0 0  0 

 

Усього 69,0  69,0 69,0  69,0 0  0  

 

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 8 

 
 

0913110 

 

Завдання 
Створення умов для забезпечення 

прав дітей, у тому числі тих, які 

виховуються в сім'ях, які 

неспроможні або не бажають 

виконувати виховні функції  

     

1  Показники продукту      

 
 

 

 кількість регіональних  освітньо-

виховних заходів державної 

політики з питань дітей 

од. 
календарний 

план заходів 
7 7 0 

 
 

 

кількість учасників регіональних 

заходів державної політики з питань 

дітей 

осіб 
положення про 

захід 
550 550 0 



  

кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, влаштованих у 

прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу 

осіб особові справи 1 3 2 

2  Показники ефективності      

 

 

 

 

середні витрати на проведення 

одного регіонального заходу 

державної політики з питань дітей  

грн. 
Розрахункові 

дані 
9857 9857 0 

 

 

 

 

середні витрати на забезпечення 

участі у регіональних заходах 

державної політики з питань дітей 

одного учасника 

грн. 
Розрахункові 

дані 
125 125 0 

   

3.  Показники якості     

 

 

 

 

- динаміка дітей, охоплених 

регіональними  

заходами державної політики дітей, 

порівняно з минулим роком 

% 
Розрахункові 

дані 
100 100 х 

 
 

 

- питома вага дітей, охоплених 

заходами, до кількості дітей, що 

перебувають на обліку 

% 
Розрахункові 

дані 
100 100 х 

 
 

Заходи  передбачені програмою у  2018 року виконані  вдало. 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
4                                                                                                                     

(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 х   х   х   х   




