
0100000
(КТПКВК МБ)

0110000
(КТПКВК МБ)

0113121 1040

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(грн)

загальний фонд
спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

397322 397322 396778 396778 -544 -544

(грн)

загальни

й фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0113121 397322 397322 396778 396778 -544 -544

Усього 397322 397322 396778 396778 -544 -544

Новогродівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Новогродівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів:

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

1.

2.

3.

4.

N

з/п

Напрями використання  

бюджетних коштів

5.



(грн)

загальни

й фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього

7.

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціаль

ний фонд
усього

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

1 затрат

Загальна площа 

приміщень
кв.м.

Рішення міської 

ради від 

24.09.2010 

№5/55-14

117,4 117,4 173 173 55,6 55,6

Кількість центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді

од.

Рішення міської 

ради від 

19.02.2004 

№IV/16-6

1 1 1 1 0 0

Кількість штатих 

працівників
од. штатний розпис 4,5 4,5 3,5 3,5 -1 -1

2 продукту

Кількість закладів, що 

надають соціальні 

послуги сім'ям, дітям та 

молоді, діяльність яких 

координуються 

ЦСССДМ

од.

Положення про 

Новогродівськи

й міський 

ЦСССДМ

1 1 1 1 0 0

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

6.
Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої 

/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити)

Джерело 

інформації

Одиниця 

виміру
Показники

N

 з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Відхилення



Отримання листів, 

звернень, доручень
од.

Журнал 

реєстрації
96 96 493 493 397 397

Проведення 

інформаційної компанії 

в міських СМІ з різних 

направлень соціальної 

роботи ЦСССДМ

од.

План роботи 

НМ ЦСССДМ 

на 2018 рік, 

затверджений 

наказом від 

02.01.2018 №5

26 26 27 27 1 1

Проведення заходів із 

соціальної роботи 

стосовно сімей, дітей та 

молоді (акції, круглі 

столи, бесіди, лекції, 

семінари)

од.

План роботи 

НМ ЦСССДМ 

на 2018 рік, 

затверджений 

наказом від 

02.01.2018 №5

82 82 82 82 0 0

Кількість прийомних 

сімей, дитячих будинків 

сімейного типу

сімей

Положення про 

прийомні сім'ї 

та БДСТ

8 8 8 8 0 0

Надання соціальних 

послуг дітям, молоді та 

сім'ям, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах та 

потребують стороньої 

допомоги

од.

Закон України 

"Про соціальні 

послуги"

1017 1017 1183 1183 166 166

Проведення заходів 

стосовно профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі

од.

План роботи 

НМ ЦСССДМ 

на 2018 рік, 

затверджений 

наказом від 

02.01.2018 №5

70 70 70 70 0 0

Проведення перевірок, 

соціальних 

інспектувань та 

соціальний супровід, 

щодо осіб та сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах

од.

План роботи 

НМ ЦСССДМ 

на 2018 рік, 

затверджений 

наказом від 

02.01.2018 №5

1017 1017 1302 1302 285 285



3 ефективності

Кількість проведених 

заходів із соціальної 

роботи на одного 

працівника

од. розрахунок 41 41 41 41 0 0

Кількість виконаних 

доручень, листів, 

звернень на одного 

працівника

од. розрахунок 48 48 164 164 116 116

Кількість 

інформаційних 

повідомлень в міських 

СМІ з різних 

направлень соціальної 

роботи ЦСССДМ на 

одного працівника 

ЦСССДМ

од. розрахунок 13 13 13,5 13,5 0,5 0,5

Середні витрати на 

утримання штатної 

одиниці ЦСССДМ

од розрахунок 84533 84533 113365 113365 28832 28832

Кількість наданих 

соціальних послуг 

дітям, молоді та сім'ям, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги на одного 

працівника

од розрахунок 508 508 591,5 591,5 83,5 83,5

Кількість проведених 

заходів стосовно 

профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі на одного 

працівника

од. розрахунок 35 35 35 35 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Збільшення кількості 

осіб, яким надано 

соціальні послуги, 

порівняно з минулим 

роком

осіб

Річний звіт з 

основної 

діяльності

191 191 -109 -109 -300 -300

Збільшення кількості 

сімей та осіб, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

знятих з соціального 

супровіду з позитивним 

результатом, порівняно 

з минулим роком

сімей

Річний звіт з 

основної 

діяльності

14 14 12 12 -2 -2

4 якості

Відсоток вчасно 

виконаних доручень, 

звернень, заяв у їх 

загальній кількості

% розрахунок 100 100 100 100 0 0

Відсоток збільшення 

кількості осіб, яким 

надано соціальні 

послуги, учасників 

заходів із соціальної 

роботи стосовно сімей, 

дітей та молоді, а також 

залучених учасників в 

акціях, лекціях, круглих 

столах стосовно 

профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі

% розрахунок 100 100 0 0 0 0

(підпис)

Л.М.Білецька
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів І.В.Ляшенко


