
)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фЫанав УкраТни 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакци наказу М|н1стерства фЫанс1в УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно'Т программ мкцевого бюджету на 2021 рш

1 . 0800000 Управления пращ та социального захисту населения 1рпёнськоё мёськоё ради
(код ПрограмноТ класнфжаци видапав та 

кредиту вання мкцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коигпв мкцевого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

2 .

3.

0810000 Управлёння працё та соцёального захисту населения 1рпёнськоё мёськоё ради
(код ПрограмноТ класнфжацп видапав та 

кредиту вання мкцевого бюджету)
(найменування в1дпов1дального виконавця)

0810160 0160
(код ПрограмноТ класиф]кацп видапав та (код ТнповоТ програмноТ класифдоци видапав та 

кредитування мкцевого бюджету') кредтування мкцевого бюджету)

1 1  Керёвництво ё управлёння у вёдповёднёй сферё у мёстах (мёстё Киевё),
_________________ селищах, селах, територёальних громадах________________________

(код Функционально! (найменування бюджетаоТ программ зпдно з Типовою программою класифжащею видатюв та 
класифшацц видапав та кредитування мкцевого бюджету)
кредитування бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

10546000000
(код бюджету)

4. Ц ш  державноТ политики, на досягнення яких спрямована реалёзащя бюджетноТ програми
№
з/п Цёль державноё полётики

1 керёвництво ё управлёння у вёдповёднёй сферё працё та социального захисту населения
5. Мета бюджетноТ програми

Керёвництво ё управлёння у вёдповёднёй сферё

6. Завдання бюджетно'Т програми
№
з/п Завдання

1 здёйснення наданнх законодавством повноважень
2 забезпечення збереження енергоносёёв

7. Видатки (наданё кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних к о п т  в за бюджетною програмою
гривень

№
Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредити з бюджету) Вщхилення

з/п загальний
фонд

снещальний
фонд усього загальний

фонд
спещалышй

фонд усього загалышй
фонд

снещальний
фонд усього

• 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 зд/йснення наданих законодавством повноважень у  сф ер / лрац/ "*а 

соц/ального захист у населения
16758899,00 0,00 16758899,00 167521<П 65 0,00 16752193,65 -6705,35 0,00 -6705,35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
економ!я кош т1в на нарахування на оплату пращ V- )

2 забезпечення збереження енергоносив 240840,00 0,00 240840,00 240745,45 0,00 240745,45 -94,55 0,00 -94,55
економ1я коптив на оплату енергоносив

У сього 16999739,00 0,00 16999739,00 16992939,10 0,00 16992939,10 -6799,90 0,00 -6799,90

8. Видатки (надаш кредити з бюджету) на реал1защю м1сцевих/репональних програм, яю виконуються в межах бюджетно! програми
гривень

№ Найменування мюцево!/ репональноТ програми

Затверлжено у паспор-п бюджетно» 
программ

Касов1 видатки 
(надаж кредита з бюджету) В1ДХИЛСННЯ

з/п загальний
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативна показники бюджетно! програми та анашз !х виконання

№
з/п Показники Одиниця

ВИМ1ру
Джерело

п1формацй'

Затверджсно у паспорт! бюджетно! програми
Фактичш результативш показники, досягнут) 
за рахунок касових видапов (наданих кредита 

з бюджету)
Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 юльюсть штатних одиниць ОС1б штатний розпис 42,50 0,00 42,50 42,50 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00

2 обсяг видатюв на оплату енергоносив грн. 240840,00 11128,51 251968,51 240745,45 11128,51 251873,96 -94,55 0,00 -94,55
економ!я кошпв на оплату енергоносив

3 площа адмЫютративних примщень м.кв. план прим1щення 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00

4 оплата теплопостачання грн. кошторис 150578,00 0,00 150578,00 150576,76 0,00 150576,76 -1,24 0,00 -1,24

5 оплата водопостачання та водовщведення грн. кошторис 8009,00 1046,62 9055,62 7959,78 1046,62 9006,40 -49,22 0,00 -49,22

6 оплата електроенергп грн. кошторис 79857,00 9293,22 89150,22 79856,82 9293,22 89150,04 -0,18 0,00 -0,18

7 вив13 твердих побутових вщход1в грн. кошторис 2396,00 788,67 3184,67 2352,09 788,67 3140,76 -43,91 0,00 -43,91
Продукту

8 ктьюсть отриманих лиспе,звернень.заяв, 
скарг

од журнал реестрацн 30500,00 0,00 30500,00 30500,00 0,00 30500,00 0,00 0,00 0,00

9 ктьюсть прийнятих нормативно-правових 
аклв на одного прац1вника

ОД- розрахунок 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

10 теплопостачання Гкал розрахунок 56,13 0,00 56,13 56,13 0,00 56,13 0,00 0,00 0,00

11 водопостачання та водов1дведення куб.м розрахунок 257,94 33,70 291,64 257,94 33,70 291,64 0,00 0,00 0,00

12 електроенерпТ тис.кВт.год розрахунок 22,33 2,60 24,93 22,33 2,60 24,93 0,00 0,00 0,00

13 ВИВ13 твердих побутових В1ДХОД1В куб.м розрахунок 13,43 4,40 17,83 13,43 4,40 17,83 0,00 0,00 0,00
Ефективносп

14 витрати на утримання оджеТ штатноТ 
одиниць

грн. розрахунок 399993,86 0,00 399993,86 399"-'\8 6 0,00 399833,86 -160,00 0,00 -160,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
економ!я кошн'в на нарахування на оплату прац| ) )

15 юлыасть виконаних лиспе од розрахунок 30500,00 0,00 30500.00 30500,00 0,00 30500,00 0,00 0,00 0,00

16 ктыасть прийнятих нормативно-правових 
акт|в на одного прац1вника

од. розрахунок 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00

17 середжй обсяг споживання тепла Гкал розрахунок 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

18 середжй обсяг споживання 
водопостачання та водовщведення

куб.м. розрахунок 0,41 0,05 0,46 0,41 0,05 0,46 0,00 0,00 0,00

19 середшй обсяг споживання електроенергм кВт. год розрахунок 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

20 середн|й обсяг споживання поводження з 
побутовими вщходами

куб.м. розрахунок 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00
Якост!

21 вщсоток вчасно виконаних листзаяв, 
скарг у загальнш ктькост!

вщс. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

22 прийнятих нормативно-правових акт1в у 
загальжй к1лькост!

В1ДС. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Анализ стану виконання результативних показниюв

касовими видатками по програм! забезпечено 100% фактичних видатюв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! програми.

використання коптив забезпечило 100% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетно'1 програми.

* Зазначаються вег напрями використання бюджетных ксштв, затверджет у паспорт! бюджетно? програми.

Начальник управлшня 

Головний бухгалтер

Петро ЗБРОЖЕК
(1шшалн/1шц)ал, пр>звнще)

Лариса ПЕТРЕНКО
(п1Д Л Н С ) (|Н1шалн/1шц1ал. пр1звшце)

)



) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мёнёстсрства фёнансёв УкраТни 
26 Сврпня 2014 року Не 836 
(у редакцй наказу Мёнкггерства фёнансёв УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року Мв 1209)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно'Т программ мёсцевого бюджету на 2021 рж

] 0800000 Управления пращ та соцёального захисгу населения 1рпёнськоё мёськоё ради
(код ПрограмноТ класифёкацй вид ала в та (найменуванпя головного розпорядника коигпв мкщсвого бюджету)

кредитування мёсцевого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

2 .

3 .

0810000 Управления працё та соцёального захисту населенеея 1рпёнськоё мёськоё ради 03317252
(код ПрограмноТ класифёкацн видала в та 

кредитування мёсцевого бюджету)

0813031

(найменування вёдповёдалыюго виконавия)

3031 1030 Надаепея ёнших пёльг окремим категорёям громадян вёдповёдно до 
законодавства

(код за СДРПОУ)

10546000000

(код ПрограмноТ класифёкацй видала в та 
кредитування мёсцевого бюджету)

(код ТиповоТ ПрограмноТ класифёкацёТ видатюв та 
кредитування мёсцевого бюджету)

(код Функционально! 
класифёкацй видатюв та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетно! прогреми зпдно з Типовою программою класифёкацёоо видатюв та 
кредитування мёсцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цёлё державно! полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно'Т програми
№
з/п

Цель державное полётики

1 надання ёнших пёльг окремим категореям громадян вёдповедно до законодавства

5. Мета бюджетно'Т програми
Забезпечення надання пёльг окремим категорёям еромадян з оплати послуг зв’язку, проёзду, санаторно-курортного лёкування. ремонту будинкёв е квартир, безоплатного поховання ё 
спорудження на могиле надгробка, компенсаедёё витрат на автомобёльне паливо
6. Заедания бюджетно'Т програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення наданеея енших пельг окремим категорёям громадян ведповедно до законодавства

7. Видатки (наданё кредита з бюджету) та напрями використання бюджетних коштёв за бюджетною програмою
гривень

№ Напрями використання бюджетних коигпв*

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касовё видатки (надаш кредити з бюджету) Вёдхилення

з/п
загальний фонд

спецёальний
фонд усього загальний фонд

спецёальний
фонд усього загальний фонд

спецёальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
надання /нших птьг громадянам, як/ постраждали внасл/док 
Чорнобильсько1 катастрофа

131014,29 0,00 131014,29 130891,50 0,00 130891,50 -122,79 0,00 -122,79

залишок планових призначень виник у зв"язку з фактичним вщшкодуванням вартосн проезду

Усього 131014,29 0,00 131014,29 130891,50 0,00 130891,50 -122,79 0,00 -122,79

8. Видатки (наданё кредити з бюджету) на реалёзацёю мёсцевих/регёональних програм, якё виконуються в межах бюджетно'Т програми
гривень

№

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми

Касовё видатки 
(надаш кредити з бюджету) Вёдхилення



з/п н и г и п ъ и ^ и и н п / !  ш а и ц м и о н  р ч !  Л |у и 1  р ш ч и г
шьний фонд

спещальний
фонд усього загальний фонд

спер*' чний
усього загальний фонд спещальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Комплексна програма "Турбота" 1рп1нсько! мюькоТ територ!ально! громади на
2021-2025 рр.

1.31014,29 0,00 131014,29 130891,50 0,00 130891,50 -122,79 0,00 -122,79

касов! видатки дор1внюють фактично нарахованим видаткам

УСЬОГО 131014,29 0,00 131014,29 130891,50 0,00 130891,50 -122,79 0,00 -122,79

9. Результат и в н] показники бюджетно! програми та анал1з Ух виконання

№
з/п

Показники Один ИДЯ ВИМ1РУ Джерело шформацй

Затверджсно у паспорт! бюджетно! пробами
Фактичш результативш показники, досягнул за 
рахунок касових видатюв (наданих кредита з 

бюджету)
Вщхилсння

загальний фонд
спещальний

фонд усього загальний фонд спещальний
фонд

усього загальний фонд
спещальний

фонд усього

Затрат

1
витрати на надання 1нших птьг громадянам 
вщповщно до законодавства

грн. кошторис 131014,29 0,00 131014,29 130891,50 0,00 130891,50 -122,79 0,00 -122,79
Продукту

2 ктьюсть отримувач!в пшьг ОС|б розрахунок 256,00 0,00 256,00 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00
Ефективност!

3 середнм розм!р пты и грн. розрахунок 511,77 0,00 511,77 511,30 0,00 511,30 -0,47 0,00 -0,47
Якосл

4
вщшкодування середньо! вартосп птьг на 
проТзд

вщс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аншнз стану виконання результативних показниюв

касовими видатками по програм1 забезпечено 100% фактичних видатив

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноУ програми.

використання коптив забезпечило 100% виконання завдань спрямованих на досягнення мети бюджетно!' програми фактичних видатмв

* Зазначаються кс! напрями використання бюджетних кошта, затверджеш у паспорп бюджетно! програми.

Н ачальник управлжня 

Головний бухгалтер

<^Нётро ЗБРОЖЕК
(йшаалн'1шщал. пр1звнше)

Лариса ПЕТРЕНКО
(шдпис) (ипщалнтшщал. прившдс)



) Наказ М|н1стерства фЫанав УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцй наказу М|Н1Стерства ф|нанав УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно!' програми мюцевого бюджету на 2021 р!К

1 . 0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения ЬршнськоТ м1 ськоТ ради
(код Програмно! класнфжаци видатюв та 

кредитування мюцевого бюджету)
(найменування головного розпоряднпка коигпв м1сцевого бюджету )

03317252
(код за СДРПОУ)

2.

3 .

0810000 Управлшня пращ та сощального захисту населения Тршнсько! мкько! ради
(код Програмно! класнфжаци видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету)
(найменування в1дпов1 дальнего виконавця)

03317252
(код за СДРПОУ)

0813032 3032
(код Програмно! класифжаш! видатюв та (код Типово! програмно! класифжаци видатюв та 

кредитування мкцевого бюджету) кредитування мюцевого бюджету)

1070 Надання пшьг окремим категоршм громадян з оплати послуг зв’язку
(код Функщонально! (найменування бюджетно! програми зпдно з Типовою программою класифхкацхею видапав та

класиф1кащ! видатюв та кредит>гвання м1сцевого бюджету)
кредитування бюджету)

10546000000
(код бюджету)

4. Ц ш  державно! П0л1тики, на досягнення яких спрямована реашзащя бюджетно! програми

№
з/п Цшь державно'1 гаштики

1 надання пшьг окремим категор1ям громадян з оплати послуг зв"язку
5. Мета бюджетно! програми

Забезпечення надання пшьг окремим категор1ям громадян з оплати послуг зв’язку

6. Завдання бюджетно! програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання пшьг з оплати послуг зв’язку

7. Видатки (надаю кредита з бюджету) та напрями використання бюджетних коигпв за бюджетною програмою
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетник коигпв*

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредита з бюджету) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
(фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення надання пшьг з  оплати послуг зв ’язку 160285,85 0,00 160285,85 160285,85 0,00 160285.85 0,00 0,00 0,00

У с ь о г о  ) 160285,85 0,00 160285,85 160Г ’5 0,00 160285,85 0,00 0,00 0,00



8. Видатки (надаш кредити з бюджету) на реал1защю ? ' ’цевих/репональних програм, яю виконук 'ря в межах бюджетно!' програми
гривень

№
Затверджено у паспортт бюджетно! 

програми
Касов! видатки 

(надаш кредити з бюджету) Вщхилення

з/п загалышй
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Комплексна програма "Турбота"1рпшсько! територ1ально! громади на 
2021-2025 р.р

160285,85 0,00 160285,85 160285,85 0,00 160285,85 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 160285,85 0,00 160285,85 160285,85 0,00 160285,85 0,00 0,00 0,00

9. Результативш показники бюджетно! програми та анал13 !х виконання

№
з/п Показники Одиниця

ВИМ1РУ
Джерело

шформаци

Затверджено у паспорт! бюджетно! программ
Фактичш результативш показники, досягнул 
за рахунок касових вндаткгв (наданих кредит 

з бюджету)
Шдхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 погашения кредиторсько! заборгованосл грн. зв1ТН1Сть установ 160285,85 0,00 160285,85 160285,85 0,00 160285,85 0,00 0,00 0,00
Продукту

2 ктькють отримувач1В птьг на оплату 
послуг зв'язку (користування телефоном)

оаб розрахунок 2600,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0.00 0,00 0,00
Ефективност!

3
середньомюячна варт1сть витрат на 
надання птьг з послуг зв'язку 
(користування телефоном)

грн. розрахунок
36,90 0,00 36,90 36,90 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00

ЯКОСТ1

4 питома вага птьговиюв, як! отримали 
птьгов! послуги

В1ДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Анал1з стану виконання результативних показниюв

касовими видатками по програм! забезпечено 100% фактичних видатюв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! програми.

фактичш видатки по використанню копгпв забезпечнло 100% виконання завдань спрямованих на досягнення мети бюджетно! програми

* Зазначаються вс1 напрями використання бюлжетних котов, затверджеш у паспорт! бюджетно! програми. 

Начальник управлшня 

Головний бухгалтер

) (жщ1али/1шшал, пр1звшце)



) Наказ Мёнёстерства ф1нанйв УкраТни 
26 серлня 2014 року № 836 
(у редакцё! наказу Мёнёстерства фёнансёв УкраТни 
вёд 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно! программ мшцевого бюджету на 2021 рж

0800000
(код П рограмНО' кл*сиф|1са1Ш в и д а 'т в т а  

кред»п'УваННЯ м'сцевопэ бюджету)

Уееравлёння пращ та сощапьного захисту населения 1рпёнськоТ мёськоТ ради
(наймснування головного розпорядника коптив мёсцевого бюджету)

03317252
(код за СДРПОУ)

3.

0810000 Управления правд' га соцёального захисту населения 1рпёнськоТ мёськоТ ради
(код П рограм ио! класифёкацп видатюв та 

кр ед ^У ва,,ня  мёсцевого бюджету)

0813160

(найменування вщповёдального виконавця)

3160 1010
Надапня соцёальних еарантей ф1зичним особам, якё надають соцёальнё 
послуги громадянам похилого вёку. особам з ёнвалёднёстю, детям з 
ёнвалёднёстю. хворим, якё не здатнё до самообслуеовування ё 
потребують сторонньоТ допомоги

03317252
(код за СДРПОУ)

10546000000

(код Програмно! класифёкащ! видаткёв та (код ТиповоТ програмно! класифёкацй видатюв та 
кредиту вания мёсцевого бюджету) кредиту ван ня мёсцевого бюджету)

(код ФункшональноТ 
класифёкацё! видаткёв та 
крсдитувапня бюджету)

(найменування бюджетно! программ згтдно з Типовою программою класифё кацёсю видатюв та 
креднтування мёсцевого бюджету)

(код бюджету)

4 Ц ш  державно! полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно! программ

№
з/п

Цель державно! полётики

1
надання соцеальних 1'арантёй фёзичним особам,якё надають соецальнё послуги громадяееам похилого веку, особам з ёнвалёднёстю,хворим, якё не здатне до самообслуговування е 
п о т р е б у ю т ь  стороньоТ допомоги

5. Мета бюджетно! программ
Наданеея соцёальних гарантёй фёзичним особам, якё надають соцёальнё послуги е-ромадянам похилого веку, особам з ёнвалёднёсгю, дётям з ёнвалёднёстю, хворим, якё не здатнё до 
самообслуговування е потребують сторонньоТ допомоги

6. Завдання бюджетно! программ_____________________________________________________________________________________________________

№
з/п

Завдання

1
З а б е з г е е ч е н н я  виплати компенсаевд фезичним особам, якё ееадають соцёальнё послуг и громадянам похилого веку, особам з ёнвалёднёстю, детям з ёеевалёднёстю, хворим, яке не здатнё до 
еямппбелуговування ё потребують постёйно! сторонньоТ' допомоги (крём осеб, що обслуговуються соцёальними службами)

7 Видатки (наданё кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштёв за бюджетною програмою
гривень

№
Затверджсно у паспорт! бюджетно! программ Касовё видатки (наданё кредити з бюджету) Вёдхипення

з/п загалышй фонд
спсщалышй

фонд усього загалышй фонд
спецёалышй

фонд усього загальний фонд
спешальний

фонд усього

1

Забезпечення виплати компенсацП ф'аичним особам, яю надають 
сощальн! послуги громадянам похилого в/ку, особам з твап'1днютю, д/тям 
з 1нвал1дн1стю, хворим, яю не здатш до самообслуговування /' потребують 
постЮнО! ст оронньоУдопомоги (кр'ш ос/б, що обслуговуються 
соф рнним и службами)

455297,92 0,00 455297,92 455295,53 0,00 455295,53 -2,39 0,00 -2,39

Усього 455297,92 0,00 455297,92 455295,53 0,00 455295,53 -2,39 0,00 -2,39

8 Видатки (наданё кредити з бюджету) на реалёзацёю мёсцег л/регёональних нрограм, якё виконуються в ме—зх бюджетно! программ
гривень



Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми

Касов! • ’агпси 
(палаш кред ; бюджету) Вщхилення

загальний фонд
спешальний

фонд усього загальний фонд
спешальний

фонд
усього загальний фонд

спешальний
фонд усього

а програма "Турбота"1рл1нсько1 територ1ально! громади на 2021- 455297,92 0,00 455297,92 455295,53 0,00 455295,53 -2,39 0,00 -239

455297,92 0,00 455297,92 455295,53 0,00 455295,53 -2,39 0,00 -2,39

тИВн г показники бюджетно! программ та анал!3 IX виконання

Аншпз стану виконання результативних показниюв
—— " ^ф 1|[анСування за фактичним нарахуванням

висновок про виконання бюджетно! программ.
коШТ1В забезпечило 100% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетно!' програми

напряги використання бюджеты их кодгпв, затверджеш у паспорт! бюджетно! програми.
використання

. Зазначаються вс!

Начальник управлжня

роловний бухгалтер

^ ^ Я е т р о  ЗБРОЖЕК
✓ — (ипщалкзшгоал. пр!3вшце)

'  О М )  Лариса ПЕТРЕНКО
(гадпис) (жииалииишал. прпвнщс)

№
з/п

Показники Одшшця ВИМ1РУ Джсрело шформацн

Затверджено у паспорт! бюджетно! програми
Фактичш результаты вш показники, досягнул за 

рахунок касових видатюв (наданих кредилв з 
бюджету)

Вщхилення

загальний фонд
спешальний

фонд усього загальний фонд спешальний
фонд усього загальний фонд

спешальний
фонд усього

Затрат
допомоги грн. кошторис 455297,92 0,00 455297,92 455295,53 0,00 455295,53 -2,39 0,00 -2,39

1
П р о д У ^
_____ -—-~ ^й 1 Ызособ1 працездатного вису 15%
непраЦюК>

ОС1б розрахунково
36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00

2 ____--— -ГЛ^ф|зособ| працездатного вису 10%
непраФ°ю

оаб розрахунково
10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

__— ------Т^йГф\зосо&1 працездатного в1ку 7%
„епрэцк>юч

оаб розрахунково
4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

I ^ ____эоеоб! пенайного в1ку 15% оаб розрахунково 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00

I * _ —̂ ^ ц ! ? Ф ' зосо®' пенайного вгку 10% ОС|б розрахунково 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
| 6 _ ^ Ф 1 зос° 61 пенайного В1ку 7% ОС16 розрахунково 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1 7

- е* 5 ^

- ^ й 7 ^ |рдоломоги
грн. розрахунково 441,24 0,00 441,24 412,41 0,00 412,41 -28,83 0,00 -28,83

) )



>
Наказ Мж1стерства фшанав Укра'Гни 
26 серлня 2014 року N9 836 
(у редакцй наказу Мж1стерства ф1нан6 в УкраТни 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно!* программ мкцевого бюджету на 2021 рш

1. 0800000 Управлшня пращ та сошального захисту населенна 1ртнсько! м1 сько! ради 03317252
(код Программой класифйсацп видала в та (найменування головного розпорядника коигпв ьпсцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

кредитування мкцсвого бюджету)

2. 0810000 Управления пращ та сощального захисту населения 1ртнсько!м1сько'1 ради 03317252
(код Програмно! класифжаци видалав та (найменування вшповщалыюго виконавця) (код за СДРПОУ)

кредитування мюцевого бюджету)

3. 0813192

(код Програмно) кл&сифйсаци видалав та 
кредитування мюцевого бюджету)

3192 1030

(код Типово! програмно! класиф1кац» видалав та 
кредитування менового бюджету)

(код Функцюнально! 
класнф|каш'| вилатгав та 
кред1ггування бюджету)

Надання фшансово! пщтримки громадським об'еднанням ветерашв 1 

ос1б з швалщметю. Д1яльтсть яких мае сощальну спрямовашсть______
(найменування бюджетно! программ зпдно з Типовою програмною класифжащоо видалав та 

кредитування м1сцевого бюджету)

10546000000

(код бюджету)

4. Цш державно! политики, на досягнення яких спрямована ре&гпзащя бюджетно! программ
№
з/п Цшь державно! полпики

1 фшансова допомога громадським оргашзащям ветерашв 1 ос1б з швалщшстю,д1 яльшсть яких мае сощальну спрямовашсть
5. Мета бюджетно! программ
Забезпсчення надання додатково! сощапьно! допомоги ветеранам вШни та пращ для захисту штересю швалрйв та ветерашв, штеграци' швалщв у сусшльство

6. Завдання бюджетно! программ
№
з/п Завдання

1 надання фшансово! пщтримки громадським оргашзащям ветерашв 1 ос1б з швалщшстю,д1яльшсть яких мае сощальну спрямовашсть

7. Видатки (надаш кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних копгпв за бюджетною програмою
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коигпв*

Затверджено у паспорт! бюджетно! профами Касов! видатки (надаш кредити з бюджету) Вщхилення

загадь ний фонд спещальний
фонд усього загальний фонд

спещалышй
фонд усього загальний фонд

спсшальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Надання ф/нансовоГ тдтримки громадським орган1'зафям ветерашв / ос/6 з 
1нвап1дн1стю . д/яльн/сть яких мае соц/апьну спрямовашсть

387388,00 0 ,0 0 387388,00 387376,99 0 ,0 0 387376,99 - 11 ,01 0 ,0 0 -11,01

касовы видатки дор!внюють фактичному обсягу видатюв та фшансуванню

Усього 387388,00 0,00 387388,00 387376,99 0 ,0 0 387376,99 -11,01 0,00 -11,01

8. Видатки (надаш кредити з бюджету) на реал1 зацйо М1 сцевих/регюнальних програм, яю виконуються в межах бюджетно! программ
гривень

Затверджено у паспорт; бюджетно! Касов! видатки
Вщхилснняпрофами (надаш кредити з бюджету)

14пйиршшчшю \п'г11<ьол'|7 П0 г1ли«т.иП1 пплтйи 14

) )



з/п
■_} иипил пмицииоа' (лаа 1ими.ша1М1 11|ЛЯ ршяп

ьний фонд
спетальний

фонд усього загальний фонд
спецг ий

ф
усього загальний фонд

спетальний
фонд усього

1
Програма ф!нансовоТ пщтримки громадських орган1зац1й 1рп1нськоТ 
територ1альноУ громади на 2021 р!к

387388,00 0 ,0 0 387388,00 387376,90 0 ,0 0 387376,90 - 1 1 ,1 0 0 ,0 0 -11,10

проведено ф!нансування за фактичним нарахуванням

усього 387388,00 0,00 387388,00 387376,90 0,00 387376,90 -11,10 0,00 -11,10

9. Результативш показники бюджетноТ программ та аншйз IX виконання

№
з/п

Показники Одиниця ВИМ1ру Джерело шформацн

Затверджепо у паспорт! бюджетно! програми
Фактичш результативш показники, досягнул за 

рахунок касових видатюв (наданих кредит з 
бюджету)

Вщхилення

загальний фонд
спетальний

фонд усього загальний фонд
спетальний

фонд
усього загальний фонд

спетальний
фонд усього

Затрат

1
кшьюсть громадських орган1зац1Й ОД. 4,00 0 ,0 0 4,00 4,00 0 ,0 0 4,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2
загальний обсяг видатюв в тому числ! грн. кошторис 387388,00 0 ,0 0 387388,00 387376,99 0 ,0 0 387376,99 - 11,01 0 ,0 0 - 11 ,01

проведено ф!нансування за фактичним нарахуванням

3
|рл1нська М1ська орган1зац1я 1нвалщ1в в!йни; 
збройних сил та учасниюв бойових Д1Й

грн. кошторис 80000,00 0 ,0 0 80000,00 79992,15 0 ,0 0 79992,15 -7,85 0 ,0 0 -7,85

4
|рп!нська М1ська орган!зац1Я ветеран!в Укра1ни грн. кошторис 80000,00 0 ,0 0 80000,00 79999,53 0 ,0 0 79999,53 -0,47 0 ,0 0 -0,47

5
|рп!нська мюька орган!зац1я УкраТнсько! сптки 
ветеран!В Афган1стану

грн. кошторис 105000,00 0 ,0 0 105000,00 105000,00 0 ,0 0 105000,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6
Громад ська оргажзатя "1рп1нська М1ська 
сп!лка ветераыв та 1нвалщ1в 
антитерористично! операци"

грн. кошторис
122388,00 0 ,0 0 122388,00 122385,31 0 ,0 0 122385,31 -2,69 0 ,0 0 -2,69

Продукту

7 юльюсть ветеран! в оаб ЗВ1ТН1 дан1 23568,00 0 ,0 0 23568,00 23568,00 0 ,0 0 23568,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Ефективност!

8
середн! витрати на утримання одн1е! 
громадсько'1 орган1зацГ|

грн. розрахунок
96847,00 0 ,0 0 96847,00 96844,25 0 ,0 0 96844,25 -2,75 0 ,0 0 -2,75

Якост!

9
темп зростання видатюв на утримання 
громадських орган!зац1Й лор1вняно з 
попередн!м роком

вщс. розрахунок
0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Аншпз стану виконання результативних показниюв
проведено фшансування за фактичним нарахуванням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! программ.
використаиня коштш забезпечило 100% виконання завдань спрямованих надосягнення мети бюджетно! програми
• Зазначаються вс! напрями використання бюджетних копгпв, затверджеш у паспорт! бюджетно! програми.

Начальник управлшня 

Головний бухгалтер

)



; )
Наказ министерства ф|нанав Укратни 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакцн наказу М|н1стерства ф|нанав УкраТни 
В1Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно! программ мюцевого бюджету на 2021 рж

1 . 0800000 Управлшня пращ та сощального захисту населения 1рпшськоТ мюько'Т ради
(код ПрограмноТ класиф|кацп видапав та 

кредптування мюцевого бюджет)')
(найменуваныя головного розпорядника копгпв мкцевого бюджет)')

03317252
(код за едРП О У )

2 .

3 .

0810000 Управлшня пращ та соц1ального захисту населения ТршнськоТ м1ськоТ ради
(код Програмно! класифжацн видапав та 

кредптування мкцевого бюджету)
(найменування вщповщального внконавця)

03317252
(код за СДРПОУ)

0813222 3222 1060

(код Програмно! класнф|каш! видапав та 
кредптування мкцевого бюджету)

(код Типово! програмно! класифжацн видапав та 
кредитування мкцевого бюджету)

(код Функцюнально! 
класифжаш! видапав та 
кредитування бюджету)

Грошова компенсащя за належш для отримання жил! примщення 
для внутр1шньо перем1щених ос1б, яю захищали незалежшсть, 
суверештет та територ1альну цшсюсть УкраТни 1 брали 
безпосередню участь в антитерористичшй операцн, забезпеченш и 
проведения, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористично'Т операцн у пер1од и проведения, у здШснетп 
заход: в 1 3  забезпечення нащонально'Т безпеки 1  оборони, в1дс1ч1 1 

стримування збройноТ агресн' РосШськоТ Федерацй у Донецьюй та 
Лугансьюй областях, забезпеченш Тх зд1йснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у перюд здшснення зазначених заход1в, 
та визнаш особами з швалщшстю внаслщок вшни 111 групи 
ВЩПОВ1ДНО до пункта И - 14 частини друго'Т статп 7 або 
учасниками бойових дщ в1дпов1дно до пункта 1 9 - 2 0  частини 
першоТ статп 6 Закону УкраТни "Про статус ветерашв вшни, таранти 
Тх сощального захисту", та яю потребують полшшення житлових 
умов_____________________________________________________
(найменування бюджетно! программ злдно з Типовою програмною класифжацкю видапав га 

кредтування мкцевого бюджету)

10546000000

(код бюджет)')

4. Ц ш  державно! полггики, на досягнення яких спрямована реагпзащя бюджетно! програми

№
з/п Цшь державно!' политики

1

забезпечення житлом внутр1шньо перемнцених ос1б, яю захищали незалежшсть,суверештет та територ1альну цйпстшсть Укра'Тнн 1  брали безпосередню участь в 
антитерористичшй операцн, забезпеченш и проведения,перебуваючи безпосередньо в районах антитерористично! операцн у перюд ТТ проведения, у здШсненш заходов 1 3  

забезпечення нащонально'Т безпеки 1  оборони, вщач 1  стримування збройно'Т агресн РосШсько!' Федерацй у Донецьюй та Лугансьюй областях,забезпечення 'Тх здШснення, 
перебуваючи безпосереднто в районах та у перюд здШснення зазначених заход!в, та визнанш особами з швал1дшстю внаслщок вШни 111 групи вщповщно до пункта 11-14 
частини друго'Т статп 7 або учасниками бойових дш вщповщно до пункта 19-20 частини першо'Т стати 6 Закону Укра'Тни "Про статус ветерашв в1йни,таранти 1'х соц1ального 
захисту", та яю потребують шшпшення житлових умов

) )



5. Мета бюджетно! программ

Забезпечення виплати грошовоТ компенсацГГ за напежш для отримання жшн применения для окремих категорШ населения вщпов1 дно до законодавства
ч

6. Завдання бюджетно! программ

№
з/п Завдання

1

Забезпечення житлом внутршшьо перемщених оаб, яю захищали незалежшсть, суверештет та територ1альну цшсшсть УкраТни 1 брали безпосередню участь в 
антитерористичшй операцп, забезпеченш н проведения, перебуваючи безпосередньо в районах антитеритично'Т операцн у пер год и проведения, у здШсненш заход1 в 13 
забезпечення нацюнально!' безпеки 1 оборони, В1 ДС1 Ч 1 стримування збройно! агресп Росшсько'Т Федерацп у Донецьюй та Лугансьюй областях, забезпеченш к  здшснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у перюд здШснення зазначених заходхв, та визнаш особами з швалтднютю внаслщок вШни III групп вщпов1 дно до пункта 11-14 
частини друго! статп 7 або учасниками бойових ди вщповщно до пункпв 19-20 частини першоТ статп 6 Закону УкраТни "Про статус ветерашв вшни, гаранты Тх сощального 
захисту", та яю потребують полшшення житлових умов

7. Видатки (надаш кредиты з бюджету) та напрями використання бюджетных к о н т в  за бюджетною програмою
гривень

№ Напрями використання бюджетних контв*
Затверджено у паспорт! бюджетно! програми Касов! видатки (налаж кредита з бюджету) Вщхилення

з/п загальний
фонд

спешальшш
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Гоош ова компенсация за належт для отримання жил/ прим/щення для  
внутршиньо перем щ ених оаб, ям  захищ али незалежшсть, 
суверен/т ет  та територ/альну ц/лютсть Укра'ти / брали  
безпосередню  участ ь в антитерористичшй операцп, забезпеченш  и 
проведения, перебуваючи безпосередньо в районах антитеритично)' 
операцн у  перюд и проведения, у  здШсненш заходов /з забезпечення  
нацюнально)' безпеки  / оборони, в'Шач / стримування збройно)' агресп  
Росш сько)' Федерацп у  Донецьюй та Лугансьюй област ях, 
забезпеченш  )'х здШснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у  перю д здшснення зазначених заход/в, та визнаш особами з  
1нвал1днютю внасл/док вшни III групи в/длов/дно до пункт/в 11-14 
част ини друго)' ст ат т '1 7 або учасниками бойових дп в1дпов1дно до 
пунктов 19-20 частини першо)' статт! 6 Закону УкраГни "Про ст ат ус  
вет ераш в вшни, гарант!)' )'х сощ ального захист у", та яю  
пот ребуют ь полтшення житлових умов

3513984,00 0,00 3513984,00 3513984,00 0,00 3513984,00 0,00 0,00 0,00

касов! видатки дор1внюють фактичному обсягу видатш та фжансуванню

Усього 3513984,00 0,00 3513984,00 3513984,00 0,00 3513984,00 0,00 0,00 0,00

8. Видатки (надаш кредити з бюджету) на реал1защю мюцевих/репональних програм, яю виконуються в межах бюджетно! программ
гривень

№
з/п Найменування мкцево'!/ репонально! програми

Загвсрджено у паспорт! бюджетно» 
програми

Касов! видатки 
(надаш кредити з бюджету) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



УСЬОГО

9. Результативна показники бюджетноТ програми та аншпз Ух виконання

№
з/п Показники Одиниця

ВИМ1РУ
Джерело

шформацп

Затверджено у паспорт! бюджетноТ програми
Факгичш результативш показники, досягнут! 
за рахунок касових видатюв (наданих кредита 

з бюджету)

~ • п ]4 !и п н 1 .;к и и )ш :'
ЕИдхилення

загальний
фонд

спегцапьний
фонд усього загальний

фонд
спещальний

фонд усього загальний
фонд

спещальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13
Затрат

1 обсяг видатюв для забезпечення гршовоТ 
комленсацП'

грн. кошторис 3513984,00 0,00 3513984,00 3513984,00 0,00 3513984,00 0,00 0,00 0,00
Продукту

2 загальна площа кв. м. розрахунок • •чп-иць. 228,51 0,00 228,5 Г 228,51 0,00 228,51 0,00 0,00 0,00
3 ктыасть отримувач1в ос!б 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Ефективност)

4

5

се редня варлсть грн. розрахунок 1171328,00 0,00 1171328,00 1171328,00 0,00 1171328,00 0,00 0,00 0,00
се редня площа кв. м. розрахунок 76,17 0,00 76,17 76,17 0,00 76,17 0,00 0,00 0,00

6 середня вартють 1 кв.м грн. розрахунок 15377,81 0,00 15377,81 15377,81 0,00 15377,81 0,00 0,00 0,00

Анал1з стану виконання результативних показниюв

Проведено фшасування за фактичним нарахуванням :;:!;';:и;У!!ШН!Х -л вь'Жт м-ПИмн • .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! програми.

використання коитв забезпечило 100% виконання завдань,спрямованих на досягнення мет

* Зазначаються вс1 напрями використання бюджетних кошта, захверджеш у паспорта бюджетноТ програми.

Н ачальн и к  управлш ня " тг :---:

, Головний бухгалтер , , ~ ,

бюджетно! програми

)



; ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мж1стерства фёнансёв УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцП наказу Мёиёстерства фёнансёв УкраТни 
вёд 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетно! программ мёсцевого бюджету на 2021 рж

1. 0800000 Управления пращ  т а  сощ ального захисту населения 1рпёнсько! м!сько! ради 03317252
(к о д  П р о гр ам м ! класифжаци видатюв та 

кредитування мюцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коптив мёсцсвого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0810000 Управления праце т а  соцёального захисту населения 1рпенсько! меськоё ради 03317252

3.

(код  П р о гр ам м ! класифцсащ! видатюв та 
кредиту ван ня мёсцевого бюджету)

0813242

(найменування вёдповёдального виконавця)

3242 1090 1ншё заходи у  сфере сощ ального захисту  ё соцёального забезпечення

(код за СДРПОУ)

10546000000

(код П рограмно! класифжаци видатюв та 
кредитування мёсцевого бюджету)

(код Типовое програмно, класифпсалп видатюв та (,гаД ф У "™ °»ально' (найменування бюджетно, про,рами злдно з Типовою программою класиф1кац1ао видатюв та 
кредитування клеевого  бю дж ет) класиф.каш, влпатю .та кредитування «елевого  бюджету)

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Ц1л! державно! полётики, на досягнення яких спрямована реалёзацёя бюджетно! програми

№
з/п

Цель держ авно! полётики

1 полёлш ення матерёального,сощ ально-побутового стану громадян

5. Мета бюджетно! програми
забезпечення надаееня додатковоТ сощ ально! допом оги ]ром адяиам , як! потребую ть особливо! ш 'дтримки, здШ снення заход!в щ одо сощ ального захисту ёнвалёдёв, пенсёнерёв.малозабезпечених 
верст населения

6. Завдання бюджетно! програми

№
з/п

Завдання

1
забезпечення надання додатково! соцеально! допом оги громадянам, яке потребую ть особливо! пёдгримки, здейснення заходёв щ одо соцёального захисту ёнвалёдёв, 
ееенсенерёв,малозабезпечених верст населения

7. Видатки (надаш кредита з бюджету) та напрями використання бюджетних коштёв за бюджетною програмою
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджет них коптив*

Затверджено у паспортт бюджетно! програми Касов! видатки (надаш кредити з бюджету) Вщхилення

загальний фонд
спещальний

фонд усього загальний фонд спещальний
фонд усього загальний фонд

спещальний
фонд усього

1
надання додатково) социально) допомоги громадянам, як/ потребують 
особливо)' п/дтримки, здШснення заход'ш щодо сощального захисту 
/неал/б/в, пенаонер'!в, малозабезпечених верст

2965997,00 0,00 2965997,00 2965925,29 0,00 2965925,29 -71,71 0,00 -71,71

населения

касов! видатки дорёвнюють фактичному нарахуванню

Усього 2965997,00 0,00 2965997,00 2965925,29 0,00 2965925,29 -71,71 0,00_а
8. Видатки (надаю кредити з бюджету) на реалёзацёю мюце Урегюнальних програм. якё виконуються в мс 'х бюджетно! програми



гривень

№
Найменування мюцево?/ репонально? програми

—

Затверджено у паспорт! бюджетно? 
програми

Касоё, атки 
(надаш кредити з бюджету)

Вщхилення

з/п
загальний фонд

спешальний
фонд

усього загальний фонд
спешальний

фонд
усього загальний фонд

спешальний
фонд усього

1 Комплексна програма |,Турбота"1рп1нськоТтеритор1ально'( громади на 2021- 
2025 рр

2965997,00 0,00 2965997,00 2965925,29 0,00 2965925,29 -71,71 0,00 -71,71

економ!я кошт1в задоволення вах заявниюв коштами

УСЬОГО 2965997,00 0,00 2965997,00 2965925,29 0,00 2965925,29 -71,71 0,00 -71,71

9. Результативш показники бюджетно! програми та анал!з !х виконання

№
з/п

Показники Одинидя ВИМ1РУ

Затверджено у паспорт! бюджетно? програми
Фактичн! результативш показники, досягнул за 

рахунок касових видатюв (наданих к р еди т  з 
бюджету)

Вшхилення

загальний фонд
спешальний

фонд усього загальний фонд
спешальний

фонд
усього загальний фонд

спешальний
фонд усього

Затрат

1 всього витрат на надання видатк1в на 
соц!альний захист населения

грн. кошторис
2965997,00 0,00 2965997,00 2965925,29 0,00 2965925,29 -71,71 0,00 -71,71

економ!я кошт1в задоволення вах заявниюв коштами

Продукту

2
ктьюсть одержуван!В пты на вщшкодування 
ЖКП

ОС16 розрахунок
14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00

3
К1льк1сть одержувач1в санаторно-курортних 
пупвок

оаб розрахунок
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ктьк1сть одержувач1в соц1альних виплат ОС1б розрахунок 1245,00 0,00 1245,00 1245,00 0,00 1245,00 0,00 0,00 0,00

5
к1лькють одержувач!в матер1альноТ допомоги оаб розрахунок

1820,00 0,00 1820,00 1726,00 0,00 1726,00 -94,00 0,00 -94,00

зменшення отримувач!в матер1ально! допомоги

Ефективносп

6
середн!Й розм!р вщшкодування птьг на ЖКП грн. розрахунок

6905,50 0,00 6905,50 7238,19 0,00 7238,19 332,69 0,00 332,69

пщвищення тариф|в

7 середн!Й розм1р вартоси пут1вки грн. розрахунок о’оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 середн1Й розм1р соц1альних виплат грн. розрахунок 200,72 0,00 200,72 200,72 0,00 200,72 0,00 0,00 0,00

9
середн|й розм1р матер1ально'1 допомоги грн. розрахунок 1503,00 0,00 1503,00 1503,00 0,00 1503,00 0,00 0,00 0,00

Якосп

10
темп зростання матер1ально1 допомоги 
пор1вняно з попередн!м роком

вщс. розрахунок
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Анал1з стану виконання результативних показниюв
проведено фтнансування за фактичне нарахування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетно! програми.
використания копгпв забезпечило 100% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетно? програми
* Зазначаються нс1 напрями викорисзання бюджстних кошттв, затверджеш у паспортт бюджетно! програми.

Н ачальник управлш ня 

Головнии бухгалтер

Ъгро ЗБРОЖЕК
<1тщалн|шшал, прпвнше)

Лариса ПЕТРЕНКО
(1гашали/1М1Ц)ал. прппищс)


