
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 848 300 - 848 300 848 025 - 848 025 -275 - -275

848 300 - 848 300 848 025 - 848 025 -275 - -275

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі,  у зв’язку з економією
коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Оплата заробітної плати працівникам відділу, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Забезпечити оплату заробітної плати працівникам відділу, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

N
з/п

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Оплата заробітної плати працівникам відділу, оплата послуг (крім комунальних),
оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Завдання

Оплата заробітної плати працівникам відділу, оплата комунальних послуг, оплата послуг (крім комунальних), оплата за предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



загальний
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 12 13

1 затрат

обсяг видатків попязаних з оплатою послуг (крім
комунальних)

грн. кошторис 6 900,00 - 6 900,00 6 805,00 - 6 805,00 -95,00 - -95,00

обсяг видатків повязаних з оплатою предметів,
матеріалів, обладнання та інвентар

грн. кошторис 9 550,00 - 9 550,00 9 451,79 - 9 451,79 -98,21 - -98,21

обсяг видатків повязаних із оплатою праці на
нарахування на оплату праці

грн. кошторис 831 850,00 - 831 850,00 831 768,43 - 831 768,43 -81,57 - -81,57

у тому числі, професіоналів, фахівців та
робітників, які надають соціальні послуги

од. штатний розпис - - - - - - - - -

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис - - - - - - - - -

кількістьустанов од.
ВСЗН та ОЗ

Т.Реметівської
с/ради

- - - - - - - - -

2 продукту

Кількість установ, що забезпечують оплату праці,
енергоносії, послуги (крім комунальних)

од. рішення - - - - - - - - -

3 ефективності

Середні витрати повязаних з оплатою послуг (крім
комунальних)

грн. розрахунок 575,00 - 575,00 575,00 - 575,00 - - -

Середні витрати повязаних з оплатою предметів,
матеріалів, обладнання та інвентар

грн. розрахунок 796,00 - 796,00 796,00 - 796,00 - - -

Середні витрати повязаних із оплатою праці на
нарахування на оплату праці

грн. розрахунок 69 320,00 - 69 320,00 69 320,00 - 69 320,00 - - -

4 якості

Рівень оплати праці, енергоносії, послуги (крім
комунальних) та предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

відс.
виписка з

розрахунку
100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат
обсяг видатків попязаних з оплатою
послуг (крім комунальних)

грн.обсяг видатків повязаних з оплатою
предметів, матеріалів, обладнання та
інвентар

грн.
обсяг видатків повязаних із оплатою праці
на нарахування на оплату праці

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
N
з/п

Показники Одиниця виміру

4

у зв’язку з економією коштів

у зв’язку з економією коштів

у зв’язку з економією коштів

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 99,97 %  у зв’язку економією та ефективністю використання бюджетних коштів.
Бюджетна Програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містиі Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для її подальшої
реалізації з метою належного забезпечення діяльності Відділу.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1) (2) (1) (1) (1) (0) (7) (2) (6)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 200 000 - 1 200 000 1 170 663 - 1 170 663 -29 337 - -29 337

1 200 000 - 1 200 000 1 170 663 - 1 170 663 -29 337 - -29 337

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 200 000 - 1 200 000 1 170 663 - 1 170 663 -29 337 - -29 337

1 200 000 - 1 200 000 1 170 663 - 1 170 663 -29 337 - -29 337

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, формування єдиного національного медичного просторута ринку медичних послуг

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Завдання

Забезпечити нележне функціонування КНП " Перечинський районний центр ПМСД"

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі,  у зв’язку з економєю
використання бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Програма, заходи (не для друку)

Усього

Відхилення

2

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



загальний
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 12 13

1 затрат

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв

грн. кошторис 1 200 000,00 - 1 200 000,00 1 170 663,20 - 1 170 663,20 -29 336,80 - -29 336,80

2 продукту

Кількість установ, що забезпечують оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

од. мережа 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

3 ефективності

Середньомісячний обсяг видатків на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

грн. розрахунок 99 600,00 - 99 600,00 99 600,00 - 99 600,00 - - -

4 якості

Рівень оплати комунальних послуг та енергоносіїв
в строк та в повному обсязі, відповідно до
спожитих комунальних послуг таенергоносіївг

відс.
виписка з

розрахунку
100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат
Обсяг видатків на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

у зв’язку з економєю використання бюджетних коштів

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності даної Бюджетної Програми спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 97,56 %  у зв’язку економією та ефективністю використання бюджетних коштів.
Бюджетна Програма "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги" залишається актуальною для її подальшої реалізації з
метою належного забезпечення діяльності медичних закладів по територіальній громаді.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2) (1) (5) (2) (0) (7) (6) (3)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 115 000 - 115 000 92 743 - 92 743 -22 257 - -22 257

2 71 900 - 71 900 71 893 - 71 893 -7 - -7

186 900 - 186 900 164 636 - 164 636 -22 264 - -22 264

1

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 186 900 - 186 900 164 636 - 164 636 -22 264 - -22 264

186 900 - 186 900 164 636 - 164 636 -22 264 - -22 264

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)N

з/п

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Забезпечення пільговими медикаментами

Медикаменти та перевязувальні матеріали

Усього

Пояснення
N
з/п

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі, КЕКВ 2730  у зв’язку зі
зниженням кількості звернень громадян для відшкодування пільгових медикаментів та медикаментів для онкохворих нашої громади

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі,  у зв’язку з економією
коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
N
з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

2

Програма, заходи (не для друку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, формування єдиного національного медичного просторута ринку медичних послуг

Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

Завдання

Забезпечення пільговими медикаментами онкохворих та закупка медикаментів та перевязувальних матеріалів

Усього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



загальний
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 12 13

1 затрат

Медикаменти та перевязувальні матеріали грн. кошторис 71 900,00 - 71 900,00 71 892,69 - 71 892,69 -7,31 - -7,31

Обсяг видатків на забезпечення пільговими
медикаментами та онкохворих

грн. кошторис 115 000,00 - 115 000,00 92 743,13 - 92 743,13 -22 256,87 - -22 256,87

2 продукту

Кількість установ, що забезпечують оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

од. мережа 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

3 ефективності

Медикаменти та перевязувальні матеріали грн. розрахунок 5 991,00 - 5 991,00 5 991,00 - 5 991,00 - - -

Середні витрати:  на оплату за пільгові
медикаменти онкохворим

грн. розрахунок 9 583,00 - 9 583,00 9 583,00 - 9 583,00 - - -

4 якості

Рівень оплати за пільгові медикаменти онкохворим
в строк і в повному обсязі, відповідно до поданих
рахунків

відс.
виписка з

розрахунку
100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

Медикаменти та перевязувальні матеріали грн.
Обсяг видатків на забезпечення
пільговими медикаментами та онкохворих

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
Фактичні результативні показники,

досягнуті за рахунок касових видатків
(наданих кредитів з бюджету)Джерело

інформації
N
з/п

Показники Одиниця виміру

N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники Одиниця виміру

4

  у зв’язку з економією коштів

у звязку зі зниженням кількості звернень громадян для відшкодування пільгових медикаментів та медикаментів для онкохворих нашої громади

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності даної Бюджетної Програми спричинено у зв’язку зі зниженням кількості звернень громадян для відшкодування пільгових медикаментів та медикаментів для онкохворих нашої громади

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 88,09 %  у зв’язку з економією коштів та зі зниженням кількості звернень громадян для
відшкодування пільгових медикаментів та медикаментів для онкохворих нашої громади.
Бюджетна Програма "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" залишається актуальною для її подальшої реалізації з метою належного забезпечення громадян Тур’є-
Реметівської громади пільговими медикаментами та медикаментами для онкохворих.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(3)(0)(3)(2) (3) (0) (3) (2) (1) (0) (7) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 8 000 - 8 000 6 563 - 6 563 -1 437 - -1 437

8 000 - 8 000 6 563 - 6 563 -1 437 - -1 437

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 8 000 - 8 000 6 563 - 6 563 -1 437 - -1 437

8 000 - 8 000 6 563 - 6 563 -1 437 - -1 437

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Завдання

відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Тур’є Реметівської сільської ради

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі, КЕКВ 2730  у звязку зі
зменшенням кількості використання громадянами телекомунікаційних послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)

2

Відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку

Усього

Відхилення

2

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звя’зку по Т.Реметівській
громаді

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



загальний
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 12 13

1 затрат

- - - - - - - - -

2 продукту

кількість отримувачів пільг на оплату послуг
зв`язку (встановлення телефонів)

осіб 12,00 - 12,00 8,00 - 8,00 -4,00 - -4,00

кількість отримувачів пільг на оплату послуг
зв`язку (користування телефоном),

осіб розрахунок 12,00 - 12,00 8,00 - 8,00 -4,00 - -4,00

3 ефективності

середня вартість витрат на надання пільг з послуг
зв`язку (встановлення телефонів)

грн. 480,00 - 480,00 480,00 - 480,00 - - -

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з
послуг зв`язку (користування телефоном)

грн. 480,00 - 480,00 480,00 - 480,00 - - -

4 якості

питома вага пільговиків, які отримали пільгові
послуги

відс. 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту
кількість отримувачів пільг на оплату
послуг зв`язку (встановлення телефонів)

осіб
кількість отримувачів пільг на оплату
послуг зв`язку (користування телефоном),

осіб
3 ефективності

4 якості

N
з/п

Одиниця виміруПоказники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

 у звязку зі зменшенням кількості використання громадянами телекомунікаційних послуг

 у звязку зі зменшенням кількості використання громадянами телекомунікаційних послуг

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності даної Бюджетної Програми спричинено у зв’язку зі зменшенням кількості використання громадянами телекомунікаційних послуг

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 82,04 %  у зв’язку з економією коштів та зі зменшенням кількості використання громадянами
телекомунікаційних послуг.
Бюджетна Програма "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку" залишається актуальною для її подальшої реалізації з метою належного забезпечення
громадян Тур’є-Реметівської громади пільгами окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники
N
з/п

Відхилення
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиДжерело
інформації

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (3) (1) (0) (4) (1) (0) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

3

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 089 000 - 3 089 000 3 083 749 586 680 3 670 429 -5 251 586 680 581 429

3 089 000 - 3 089 000 3 083 749 586 680 3 670 429 -5 251 586 680 581 429

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Сума відхилень по спеціальному фонді утворилася за рахунок незапланованих благодійних внесків, грантів і дарунків в сумі 594261 грн., та використання коштів від надання платних соціалдьних послуг (із
нерозподіленого залишку станом на 0101.2022 року) в сумі 5350,00 грн. (дані кошти були використані для технічного обслуговування та ремонт офісної техніки). По загальному фонду утворилася внаслідок економії

коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

2

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю
(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Усього

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів
праці та соціального захисту населення

Завдання

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



загальний
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 12 13

1 затрат

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників,
які надають соціальні послуги

од. штатний розпис 19,00 - 19,00 19,00 - 19,00 - - -

кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 23,00 - 23,00 23,00 - 23,00 - - -

кількість установ од. мережа 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

2 продукту

чисельність осіб, забезпечених соціальним
обслуговуванням (наданням соціальних послуг)

осіб форма 12-соц. 680,00 - 680,00 712,00 - 712,00 32,00 - 32,00

чисельність осіб, які потребують соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

осіб форма 12-соц. 680,00 - 680,00 712,00 - 712,00 32,00 - 32,00

3 ефективності

середні витрати на соціальне обслуговування
(надання соціальних послуг) 1 особи
територіальним центром, за винятком стаціонарних
відділень

грн/рік розрахунок 4 543,00 - 4 543,00 5 173,00 - 5 173,00 630,00 - 630,00

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю
професіонала, фахівця та робітника, які надають
соціальні послуги

осіб розрахунок 36,00 - 36,00 37,00 - 37,00 1,00 - 1,00

4 якості

- - - - - - - - -

1 2 3

1 затрат

кількість установ од.
2 продуктучисельність осіб, які потребують

соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

осіб
3 ефективностічисельність обслуговуваних на 1 штатну

одиницю професіонала, фахівця та
робітника, які надають соціальні послуги

осіб
4 якості

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиДжерело

інформації

Відхилення
N
з/п

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

Показники Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками витрат відсутні

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту, а саме кількість осіб, які потребують та забезпечені соціальним
обслуговуванням збільшилась - це ВПО, які звернулися у ЦНСП Т.Реметівської сільської ради для отримання соціальних послуг у звязку з

складними життєвими обставинами та проживають на території громадиРозбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності а саме: кількість на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівця та
робітника, які надають соціальні послуги збільшилась на одиницю за рахунок збільшення кількості отримувачів послуг. Середні витрати на
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи ЦНСП на рік збільшиласьна 630 грн. за рахунок надходження благодійної

допомоги.

Аналіз стану виконання результативних показників: у звязку з повномаштабним вторгненням російської федирації на території України збільшилася чисельність отримувачів соціальних послуг (особи/сім’ї ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах)

В межах даної програми та основними завдяннями законодавства України ЦНСП Турє-Реметівської сільської ради проводив свою діяльність на принципах адресності та
індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, максимальної ефективності використання
бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, дотримання стандартів якості. Виконання програми в межах бюджетних призначень запланованих на ці
заходи у 2022 році склали 100 %.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (3) (1) (6) (0) (1) (0) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 348 700 - 348 700 342 877 - 342 877 -5 823 - -5 823

2 3 100 - 3 100 2 878 - 2 878 -222 - -222

351 800 - 351 800 345 755 - 345 755 -6 045 - -6 045

1

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 351 800 - 351 800 345 755 - 345 755 -6 045 - -6 045

351 800 - 351 800 345 755 - 345 755 -6 045 - -6 045

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)N

з/п

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Оплата послуг (крім комунальних)

Усього

Пояснення
N
з/п

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі, КЕКВ 2730  у звязку зі
змінами нарахувань соціальних виплат фізичним особам, які ведуть догляд на непрофесійній основі

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі,  у зв’язку з економією
коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
N
з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

2

Програма, заходи (не для друку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Організація надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

Завдання

Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

Усього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



загальний
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 12 13

1 затрат

Оплата послуг (крім комунальних) грн. кошторис 3 100,00 - 3 100,00 2 878,18 - 2 878,18 -221,82 - -221,82

обсяг видатків пов"язаних із наданням соціальних
гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

грн. кошторис 348 700,00 - 348 700,00 342 876,51 - 342 876,51 -5 823,49 - -5 823,49

2 продукту

Кількість установ, що забезпечують оплату
соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку,,,,,,

од.
ВСЗН та ОЗ

Т.Реметівської
с/ради

1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

3 ефективності

Оплата послуг (крім комунальних) грн. розрахунок 258,00 - 258,00 258,00 - 258,00 - - -

Середні витрати на наданням соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

грн. розрахунок 29 058,00 - 29 058,00 29 058,00 - 29 058,00 - - -

4 якості

Рівень оплати за надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

відс.
виписка з

розрахунку
100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

Оплата послуг (крім комунальних) грн.

обсяг видатків пов"язаних із наданням
соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
Фактичні результативні показники,

досягнуті за рахунок касових видатків
(наданих кредитів з бюджету)Джерело

інформації
N
з/п

Показники Одиниця виміру

N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники Одиниця виміру

4

у звязку економією коштів

у звязку зі змінами нарахувань соціальних виплат фізичним особам, які ведуть догляд на непрофесійній основі

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності даної Бюджетної Програми спричинено у зв’язку зі змінами нарахувань соціальних виплат фізичним особам, які ведуть догляд на непрофесійній основі

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 98,28 % у зв’язку зі змінами нарахувань соціальних виплат фізичним особам, які ведуть догляд
на непрофесійній основі.
Бюджетна Програма "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , особам з інваліднеістю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомги" залишається актуальною для її подальшої реалізації з метою належного забезпечення надання соціальних
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку , особам з інваліднеістю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомги, що проживають на території Тур’є-Реметівської сільської ради

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 50 000 - 50 000 47 500 - 47 500 -2 500 - -2 500

50 000 - 50 000 47 500 - 47 500 -2 500 - -2 500

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 50 000 - 50 000 47 500 - 47 500 -2 500 - -2 500

50 000 - 50 000 47 500 - 47 500 -2 500 - -2 500

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(0)(7)(0)(0)(1)(4)Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Одноразова матеріальна допомога на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як
безробітні

Вплата допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні, родичам
померлого для вирішення соціально-побутових питань

Завдання

Виплата одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості
населення, як безробітні

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились по даній бюджетній програмі, КЕКВ 2730  у зв’язку з
тим що небуло звернень на допомогу для поховання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Соціальний захист найменш захищених верств населення

Усього

Відхилення

2

Одноразова матеріальна допомога на поховання осіб, не застрахованих в системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не
зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



загальний
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 12 13

1 затрат

обсяг видатків повязаних з наданням одноразової
матеріальної допомоги на поховання

грн. кошторис 50 000,00 - 50 000,00 47 500,00 - 47 500,00 -2 500,00 - -2 500,00

2 продукту

- - - - - - - - -

3 ефективності

- - - - - - - - -

4 якості

- - - - - - - - -

1 2 3

1 затратобсяг видатків повязаних з наданням
одноразової матеріальної допомоги на
поховання

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

у звязку з тим що небуло звернень на допомогу для поховання

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності даної Бюджетної Програми спричинено у зв’язку з тим що небуло звернень на допомогу для поховання.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання  бюджетної програми виконано на 95,00 %  у зв’язку з  у зв’язку з тим що небуло звернень на допомогу для поховання.
Бюджетна Програма "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" залишається актуальною для її подальшої реалізації з метою належного забезпечення
громадян Тур’є-Реметівської громади виплатою допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих,
не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні, родичам померлого для вирішення соціально-побутових питань

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
ЦВІК В. І.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

МАШКАРИНЕЦЬ Н. М.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


