
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)"      

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0213112  3112 1040    Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0356200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Зменшення кількості  дітей, вилучених із сімейного середовища
2 Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах
3 Збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу та прийомні сім’ї

5. Мета бюджетної програми
Соціальний та правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та вирішення пріоритетних завдань державної 
політики у сфері  забезпечення  житлових прав дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2 Заходи та організаційно-профілактичні основи запобігання дитячій бездоглядності й безпритульності, поліпшення умов утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа 

3 Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
4 Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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»

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) 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 11



1

Проведення цільових профілактичних 
рейдів "Діти вулиці", "Сім'я", "Урок", 
"Підліток", інших профілактичних заходів. 
Проведення заходів до Дня захисту дітей 1 
червня, акції "Готуємо дітей до школи", Дня 
усиновлення, заходи до Великодніх та 
новорічних свят

35 520,00 35 520,00 35 520,00 35 520,00

2

Надання матеріальної допомоги 
дітям-сиротам, дітям, позбавлених 
батьківського піклування та особам з їх 
числа на придбання матеріалів для 
поточного ремонту житла

95 580,00 95 580,00 94 976,24 94 976,24 -603,76 -603,76

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

№ з/п Пояснення
1 2

2 Відхилення пояснюється економічним використанням запланованих коштів

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

№ з/п 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 11

1

 Програма  соціального та правового захисту дітей, 
попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 
2021-2024 роки

131 100 131 100 130 496,24 130 496,24 -603,76 -603,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
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 11 12 13
1 затрат

1.1 Придбання солодощів, солодких сувенірів та пального. грн. Наказ 35 520 35 520 35 520 35 520
1.2 Матеріали для проведення поточного ремонту грн. Акти списання 95 580 95 580 94 976,24 94 976,24 -603,76 -603,76
2 продукту

2.1 Діти різних категорій
кількіст
ь

Список дітей, 
затверджений 
першим заступником 
міського голови, 
секретарем ради

490 490 300 300 -190 -190

2.2 Кількість актів обстеження умов
кількіст
ь Акти обстеження 3 3 1 1 -2 -2

3 ефективності

3.1 Кількість проведених заходів 
кількіст
ь Наказ 70 70 70 70

4 якості



4.1

Забезпечення соціального захисту дітей різних категорій та 
профілактика дитячої безпритульності та бездомності.
Забезпечення належних житлово-побутових умов 
проживання дітей 
зазначеної категорії, які досягають повноліття відс. розрахунок

100 100 100 100

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

№ з/п Показники Одниця 
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
1 затрат

1.2 Придбання солодощів, солодких сувенірів та пального. грн. Придбано більшу кількість продукції від запланованої
1.3 Матеріали для проведення поточного ремонту грн. Відхилення пояснюється економічним використанням запланованих коштів
2 продукту
3 ефективності
4 якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено соціальний та правовий захист дітей-сиріт ,дітей,позбавлених  батьківського піклування , дітей з сімей,що опинилися  в складних життєвих обставинах,із функціонально-неспроможних,неблагополучних сімей,дітей 
пільгових категорій та із девіантною поведінкою,попередження безпритульності та бездоглядності у підлітковому середовищі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено  соціальний та правовий захист дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування,дітей з сімей,що опинилися в складних життєвих обставинах та вирішено пріоритетні завдання державної політики у сфері 
забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування та осіб  з їх числа.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Борис  КАРПУС
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила ЯЩУК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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