
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908) 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.    0800000        Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.    0810000        Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.   0813085_  _1040___  Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю І груп, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

       (КПКВК МБ)        (КФКВК)
1
                     (найменування бюджетної програми)  

 

          4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
                                                                     (грн.) 

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

загальний фонд 
спеціальний 

фонд 
усього загальний фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

187 200,0  187 200,0 179 737,45  179 737,45 -7 462,55  -7 462,55 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



 5.  Напрямки використання бюджетних коштів: 

                    (грн.) 

 

N 

з/п 

Напрями використання 

 бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

забезпечення надання щомісячної 

компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, 

яка   доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного 

віку.  

187 200,0  187 200,0 179 737,45  179 737,45 -7 462,55  -7 462,55 

 Усього 187 200,00  187 200,0 179 737,45  179 737,45 -7 462,55  - 7 462,55 

 

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

програми: 

(грн.) 

Найменування 

місцевої / 

регіональної 

програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

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 

          

          

Усього          

 

 

 

 

 

 



7.  Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

 

N 

 

з/

п 

Показники 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформа

ції 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів) 

Відхилення 

    

загальн

ий 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

усього 
загальни

й фонд 

спеціа

льний 

фонд 

усього 

загальн

ий 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 

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

1 затрат            

 

витрати на надання 

щомісячної 

компенсаційної 

виплати 

непрацюючій 

працездатній особі, 

яка   доглядає за 

особою з 

інвалідністю І 

групи, а також за 

особою, яка досягла 

80-річного віку.  

грн. кошторис 187 200,0  187 200,0 179 737,45  179 737,45 -7 462,55  
-

7 462,55 

2 продукту            

 

 кількість 

одержувачів 

щомісячної 

компенсаційної 

виплати 

непрацюючій 

працездатній особі, 

яка   доглядає за 

особою з 

інвалідністю І 

групи, а також за 

особою, яка досягла 

осіб 
особові 

справи 520  520 492  492 -28  -28 



80-річного віку  

3 ефективності            

 

-сереньомісячний  

розмір щомісячної 

компенсаційної 

виплати 

непрацюючій 

працездатній особі, 

яка   доглядає за 

особою з 

інвалідністю І 

групи, а також за 

особою, яка досягла 

80-річного віку  

грн.  30,0  30,0 30,47  30,47 0,47  0,47 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно фактичної кількості звернень громадян, 

згідно змін до коефіцієнта підвищення компенсації непрацюючій особі та затверджених кошторисних призначень згідно рішення обласної ради  

 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________                     Яремчук Л.В.                        
                                                                                                                                      (підпис)                   

 

 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________                      Ткачук Г. П.  
                                                                                                                                     (підпис)                     
 
 


