
l. 0200000

зАтвЕрджЕl]о
Накв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20 l 4 poKl Nl 836

(у редакцii HaKav MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнивiд 29 грч,rня 20l8 рокt,}Ф 1]09)

звIт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 pik

Старобiльська районна державна адмiнiстрацiя Луганськоi областi 0405l632

7

( код Програм HoI класифiкацii

видаткiв та кредитування шtiсцевого

бюджетч)

0200000

(найпленування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

Старобiльська районна державна адмiнiстрацiя Луга HcbKoI областi

(код за СДРПОУ)

0405lб32
( кол Програмноi класифiкачii

ви_lаl KlB l а кре_lи l) вання rtiсцевоl о
бюлжету)

3. 02lзll2 зl l2

(найменування вiдповiдшьного виNонавця)

l0,10

Заходи державноi полiтики з питань дiтей та ii
соцiальноfо захисту 4425100000

(код за СДРПОУ)

видаткiвтакредитуваннямiсцевого кредитувirннямiсцевогобюлжету) видаткiв та кредитчвання бю.лжец,) видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджету)

бюлжету)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

N
зlп

Iliль державноТ полiтики

l Ciropenn, y"ou дrя забезпечення прав дiтей. у тому числi тих, якi виховуються в сiм'ях, якi неспроможнi або не бажають виконувати виховнi функцii.

5, Мета бюджетноj профами
Запровадження ефктивних форм роботи з дiтьми та i'x батьками з метою усунення причин дитячоj бездоглядностi та правопорушень. надання соцiальноi.

iнформацiйноi', психологФ.педагогiчноi', правовоТ допомоги дiтям, якi опинились в складних житт€вих обставинах,

б. Завдання бюджетноi проФами

N
зlл

Завдання

l Створення Yмов д,rя забезпечення прав дiтей, у юму числi ти\ якi виховуються в сiм'ях, якi неспроможнi або не бu*зщц !цд9цУЕ _*i фJДДЦ!!



7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою
и вен

N
з/п

Напрями використання бюджетних
коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноТ
ппогпями

KacoBi видатки (наданi кредити з

бкlлжетч)
Вiдхилення

загальний

фо"д

спецiальний

фонд
чсього

загальний

фонд

спецlfLпьнии

фонд
чсього

загальний

фонд

спецiальний

фонд
чсього

l 2 J 4 5 6 - 8 9 10 ll
l Проведення заходiв l7 000 l7 000 8 0l9 8 0l9 8 98l 8 98l

Усього l7 000 l7 000 8 0l9 8 0l9 8 981 8 98l

Пояснення цодо причин вiдхиленяя обсягiв касових видаткiв (н4даних кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджениХУ
паспортi бюджетноi прграми

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих./регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

гривень

N
з/п

Найменування мiсцевоi7 регiональноТ
програми

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
Вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний

фонд
чсього

зага_п ьн tl и

фонд

спецiальний

фо"д
чсього

загальний

фо"д

спецiальний

фонд
чсього

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

l

Районна "Програма подолання

дитячоТ безпритульностi та
бе здоглядностi i здiйснення

соцiального захисту дiтей, якi
опинились в складних житт€вих
обстави нах, на 20 |'7 -2020 роки "

l7 000 17 000 8 0l9 8 019 8 98l 8 98l



9. Результатпвнi показники бюджетноТ програми та аналiз Тх виконання

N
з/п

показники
Одинлtця
вимiру

Щжерело
iнформачiТ

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Фактичнi результативнi показники.

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджету)

Вiдхилення

загал ьн ий

фонд
спецiальний

фонд
чсього

загальний
фонл

спецiальний
бонд

чсього
заг€Lпьнии

фонд

спецiальний
rЬонл

чсього

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 lз
l затрат

кiлькiсть
спецiалiстiв,
залучених до

заходiв

осiб
Штатний

розпис
5 5 5 5 0 0

Поясненн щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими резулщqfцlцдN,д ц9казниками
2 продукту

кiлькiсть
заходiв

од.

Звiтнiсть,
кчrлендарн

ий план
заходiв

л/. э 2з 14 14 9 9

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними п9дq]цддегид

J
ефекти вност

i

CepelHi
витрати на
один захiд

грн.
Розрахунко

во
,7з9 ,7з9 57з 57з l66 l66

Поясненн щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними по азниками

4 якостl

!,инамiка
кiльк ocTi

проведених
заходiв

о/-/о

Звiтнiсть,
кrtлендарн
ий план
заходiв

2 1 0,6 0,6 1,4 1.4

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€IзникаМи



Анмiз стану виконання результативних локазникiв

За 2020 pifi з районного бюджgr було заплановаво видiлення l7 000 грн. на реалiзацiю заходiв, лередбачевих Програмою подоланвя дитячоi безлритУльносri та беЗдОГЛЯДНОСТi i

коlлти, видiл.нi за Програмою ва 2020 pix. Протяюм звiтяого рку Сл}r(бою у слравах дiтей було викорисгано 8 0]9 грн. Кошти були вmраченi на проведення ]8 прфiла'сrичних

l7 осiб. Тахох булй вiдзначенi новорiчнi свяm з привiтанням дiтей, придбанim врученi подарунки дiтям, якiопинились в складних житr€вих обставинах, дiтям-сирогам mfiТЯМ,
позбаьlеним батькiвського пiклування. що перебувають вавiдповiдних облiках в Слукбiу справахдiтей,

10. Узага,rьнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

* Зшначаються Bci напрями використання бюд)r<етних коштiв, затверлхенi у паспортi бюджетноi програми

В.о. голови в.в. кононов
( iH iцiа.сиliнiцiш, прiзвище)

т.о. нижЕгородовАНачальнrrк вiддiлу-головний бухгалтер вИдiлу
фiнансово-f осподарського забезпечення, цифрового

розвитку та захисту персональних даних

(iнiчiши/lнirrrал, прiзвише)


