
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513210 Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
67,600 67,600 66,625 66,625 -0,975 -0,975

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 091210  1513211
Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом та капітальним 
ремонтом приміщень

67,6 67,6 66,625 66,625 -0,975 -0,975

1 091210  1513211
Забезпечення технічного нагляду за 
будівництвом та капітальним 
ремонтом

67,600 67,600 66,625 66,625 -0,975 -0,975

Разом 67,600 67,600 66,625 66,625 -0,975 -0,975

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
3211     Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

1 Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
1 Показники затрат

1 Кількість штатних одиниць, осіб осіб 1,000 1,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513220 091212  Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
30 990,300 1 934,300 32 924,600 26 968,942 1 751,843 28 720,785 -4 021,358 -182,457 -4 203,815

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 091212  1513220

Обробка інформації з нарахування та 
виплати допомог, компенсацій та 
субсидій за особовими справами, за 
якими здійснюються зазначені 
нарахування та виплати

27 974,700 513,900 28 488,600 24 313,849 688,963 25 002,813 -3 660,851 175,063 -3 485,787

2 091212  1513220

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнаня та предметів 
довгострокового користування для 
утримання в належному стані установ 
соціального захисту

1 050,000 1 050,000 894,816 894,816 -155,184 -155,184

3 091212  1513220 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 797,800 370,400 1 168,200 437,293 168,064 605,357 -360,507 -202,336 -562,843

4 091212  1513220 Погашення кредиторської 
заборгованості 2 217,800 2 217,800 2 217,800 2 217,800

Разом 30 990,300 1 934,300 32 924,600 26 968,942 1 751,843 28 720,785 -4 021,358 -182,457 -4 203,81
5

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

1
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені 
нарахування та виплати

1 Показники затрат
1 Обсяг видатків тис. грн. 31874,600 27855,900 -4018,700

2
витрати на обробку інформації з нарахування та виплати 
допомог, компенсацій та субсидій за особовими грн. 4167600,000 3866862,000 -300738,000

2 Показники продукту
1 загальна кількість справ од. Звітність установ 600000,000 427863,000 -172137,000

3 Показники ефективності
1 середні витрати на обробку однієї справи грн Звітність установ 8,720 11,103 2,383

4 Показники якості
1 рівень обробки інформації % Звітність установ 100,000 100,000

2
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в 
належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту тис. грн. 750,000 659,600 -90,400

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. 300,000 235,200 -64,800

3 - оргтехніка тис. грн. 240,000 235,200 -4,800
4 - інше обладнання тис. грн. 60,000 -60,000

2 Показники продукту
1 Площа ремонтних робіт кв. м. 453,700 809,400 355,700

2
Ремонт (заміна, встановлення, тошо) мереж 
теплопостачання, каналізації п.м. 40,000 -40,000

3
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. 53,000 36,000 -17,000

4 - оргтехніка од. 52,000 36,000 -16,000
5 - інше обладнання од. 1,000 -1,000

3 Показники ефективності
1 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі тис. грн. розрахунок 1542,700 0,814 -1541,886
2 Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж тис. грн. розрахунок 1250,000 -1250,000
3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 5,660 6,530 0,870
4 - оргтехніка тис. грн. розрахунок 4,620 6,530 1,910
5 - інше обладнання тис. грн. розрахунок 60,000 -60,000

4 Показники якості

1
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої 
протяжності, що потребують ремонту % розрахунок 100,000 -100,000

2
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі 
ремонту установи % розрахунок 100,000 178,000 78,000



3

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 1,000

4 - оргтехніка од. розрахунок 1,000 1,000
5 - інше обладнання од. розрахунок 1,000 -1,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату  енергоносіїв та комунальних 
послуг всього, тис. грн тис. грн. 1168,200 437,300 -730,900

2  теплопостачання, тис. грн; тис. грн. 681,500 330,900 -350,600
3 водопостачання, тис. грн; тис. грн. 22,100 5,100 -17,000
4 електроенергії, тис. грн; тис. грн. 464,600 101,300 -363,300

5

на погашення кредиторської заборгованості за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 
початок року, тис. грн; тис. грн.

179,400 179,400

6 загальна площа приміщень, кв. м; кв.м. 6985,000 6985,000
7 опалювальна площа приміщень, кв. м; кв.м. 6108,000 6108,000

2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі: од.

2 теплопостачання, тис. Гкал; тис. Гкал. 0,488 0,480 -0,008
3 водопостачання, тис. куб. м; тис.куб.м 2,045 2,721 0,676

4 електроенергії, тис.кВт. год;
тис кВт 
год 244,924 284,896 39,972

3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв 
 в тому числі: розрахунок

2 теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл. розрахунок

0,080 0,079 -0,001

3 водопостачання,  куб. м на 1 кв. м загальної площі;

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

0,293 0,390 0,097

4 електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл розрахунок

35,064 40,787 5,723

4 Показники якості

1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від 
проведення заходів, що приводять до збереження та 
економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії 
тощо) всього, тис. грн; тис. грн. розрахунок

40,000 40,000

2

відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 
на початок року, %. %; розрахунок

100,000 100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості
1 Показники затрат

1 Обсяг видатків, тис. грн тис. грн. 2217,800 2217,800
4 Показники якості

1 рівень погашення кредиторської заборгованості, %. %; 100,000 100,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513300 091214  Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
30 069,200 1 906,400 31 975,600 24 857,685 1 283,387 26 141,072 -5 211,515 -623,013 -5 834,528

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 091214  1513300

Забезпечення надання соціальних 
послуг установами, 
закладами,створеними місцевими 
органами влади

18 031,900 381,500 18 413,400 15 286,900 568,040 15 854,940 -2 745,000 186,540 -2 558,460

2 091214  1513300

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнаня та предметів 
довгострокового користування для 
утримання в належному стані установ 
соціального захисту

1 448,600 1 448,600 658,258 658,258 -790,342 -790,342

3 091214  1513300 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 9 225,800 76,300 9 302,100 6 759,285 57,088 6 816,373 -2 466,515 -19,212 -2 485,727

4 091214  1513300 Погашення кредиторської 
заборгованості 2 811,500 2 811,500 2 811,500 2 811,500

Разом 30 069,200 1 906,400 31 975,600 24 857,685 1 283,387 26 141,072 -5 211,515 -623,013 -5 834,52
8

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Регіональні цільові програми - всього 30069,200 1906,400 31975,600 -30069,200 -1906,400 -31975,600
Міська цільова програма   "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 
роки 30069,200 1906,400 31975,600 -30069,200 -1906,400 -31975,600

Разом державні/регіональні цільові програми 30069,200 1906,400 31975,600 -30069,200 -1906,400 -31975,600



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами,створеними місцевими органами влади

1 Показники затрат
1 кількість установ, од. од. Звітність установ 10,000 10,000
2 кількість штатних  працівників од. Звітність установ 408,500 346,000 -62,500

3
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, 
фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. од. Звітність установ 27,500 15,000 -12,500

4 кількість місць, од; од. Звітність установ 300,000 300,000
5 кількість ліжок, од.; од. Звітність установ 300,000 147,000 -153,000

2 Показники продукту
1 кількість користувачів послуг, осіб осіб Звітність установ 477,000 393,000 -84,000
2 кількість відвідувань, од; од. Звітність установ 87000,000 40222,000 -46778,000
3 кількість ліжко-днів, од. од. Звітність установ 36500,000 51058,000 14558,000

3 Показники ефективності
1 середньорічні витрати на 1 користувача послуг грн. розрахунок 24438,000 24744,000 306,000

4 Показники якості
1 динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком од. розрахунок 13000,000 33778,000 20778,000

2
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в 
належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту тис. грн. Звітність установ 1140,000 462,800 -677,200

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. Звітність установ 308,600 195,400 -113,200

3 - оргтехніка тис. грн. 90,300 22,000 -68,300
4 - обладнання харчоблоків тис. грн. 28,200 15,900 -12,300
5 - інше обладнання тис. грн. 190,100 157,500 -32,600

2 Показники продукту
1 Площа ремонтних робіт кв. м. Звітність установ 6531,600 1238,300 -5293,300

2
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж 
теплопостачання, каналізації п.м. Звітність установ 8922,000 214,000 -8708,000

3
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. Звітність установ 39,000 35,000 -4,000

4 - оргтехніка од. 19,000 10,000 -9,000
5 - обладнання харчоблоків од. 3,000 3,000
6 - інше обладнання од. 17,000 22,000 5,000

3 Показники ефективності
1 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі тис. грн. розрахунок 54,600 0,146 -54,454
2 Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж тис. грн. розрахунок 87,800 1,089 -86,711
3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 7,910 5,580 -2,330
4 - оргтехніка тис. грн. розрахунок 4,750 2,200 -2,550
5 - обладнання харчоблоків тис. грн. розрахунок 9,400 5,300 -4,100
6 - інше обладнання тис. грн. розрахунок 11,180 7,160 -4,020

4 Показники якості

1
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі 
ремонту установи % розрахунок 100,000 19,000 -81,000



2
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої 
протяжності, що потребують ремонту % розрахунок 100,000 2,000 -98,000

3

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 1,000

4 - оргтехніка од. розрахунок 1,000 1,000
5 - обладнання харчоблоків од. розрахунок 1,000 1,000
6 - інше обладнання од. розрахунок 1,000 1,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. Звітність установ 9302,100 6816,400 -2485,700

2 на оплату теплопостачання тис. грн. Звітність установ 1047,700 531,500 -516,200
3 на оплату водопостачання тис. грн. Звітність установ 82,500 57,700 -24,800
4 на оплату електроенергії тис. грн. Звітність установ 700,600 538,900 -161,700
5 на оплату природного газу тис. грн. Звітність установ 91,300 54,900 -36,400

6
на погашення кредитоської заборг.за спожиті енергоносії 
та комун. послуги, що склалися на поч.року тис. грн. Звітність установ 2139,400 2139,400

7 загальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 22257,100 22257,100
8 опалювальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 14165,800 14165,800

2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі % Звітність установ

2 теплопостачання тис Гкал Звітність установ 1,420 1,066 -0,354
3 водопостачання тис.куб.м. Звітність установ 14,838 11,124 -3,714

4 електроенергії
тис кВт 
год Звітність установ 493,390 423,586 -69,804

5 природного газу тис.куб.м. Звітність установ 26,000 14,521 -11,479
3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому числі % розрахунок

2 теплопостачання

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл. розрахунок

0,222 0,167 -0,055

3 водопостачання

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

2,076 1,557 -0,519

4 електроенергії

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл розрахунок

22,168 19,175 -2,993

5 природного газу

тис.куб м 
на1м 
кв.заг пл. розрахунок

58,944 32,920 -26,024

4 Показники якості

1
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комун. % розрахунок 100,000 100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості
1 Показники затрат

1 Обсяг видатків тис. грн. Звітність установ 2811,500 2811,500
4 Показники якості

1 Рівень погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
145 299,500 30 414,200 175 713,700 110 587,293 24 204,985 134 792,278 -34 712,207 -6 209,215 -40 921,422

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090601  1513101

Забезпечення соціальними 
послугами довготривалого 
догляду із наданням місця для 
проживання дітей з вадами 
фізичного та розумового розвитку

25 007,8 2 830,9 27 838,7 19522,705 2866,021 22388,726 -5485,095 35,121 -5449,974

1 090601  1513101

Забезпечення соціальними послугами 
 в дитячих будинках інтернатах  для 
дітей-інвалідів та інвалідів з 
дитинства

18 950,700 1 650,900 20 601,600 15 717,028 2 350,187 18 067,215 -3 233,672 699,287 -2 534,385

2 090601  1513101

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
утримання у належному стані  
установ соціального захисту та 
соціального забезпечення

1 180,000 1 180,000 515,834 515,834 -664,166 -664,166

3 090601  1513101 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 4 671,700 4 671,700 2 420,277 2 420,277 -2 251,423 -2 251,423

4 090601  1513101 Погашення кредиторської 
заборгованості 1 385,400 1 385,400 1 385,400 1 385,400

2 090901  1513102

Забезпечення соціальними 
послугами довготривалого 
догляду із наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки особам, які не 
можуть вести самостійний спосіб 
життя через похилий вік, фізичні та 
розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби

104 964,2 27 243,3 132 207,5 79454,440 21223,296 100677,737 -25509,76
0 -6020,004 -31529,76

3



2 090901  1513102

Забезпечення соціальними 
послугами довготривалого 
догляду із наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, 
захисту та безпеки особам, які не 
можуть вести самостійний спосіб 
життя через похилий вік, фізичні та 
розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби

104 964,2 27 243,3 132 207,5 79454,440 21223,296 100677,737 -25509,76
0 -6020,004 -31529,76

3

1 090901  1513102

Забезпечення соціальними послугами 
в будинках-інтернатах усіх типів, 
пансіонатах для громадян похилого 
віку та інвалідів

80 615,800 20 797,000 101 412,800 63 343,973 17 679,289 81 023,262-17 271,827 -3 117,711-20 389,538

2 090901  1513102

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
утримання у належному стані установ 
соціального захисту та соціального 
забезпечення

5 610,000 5 610,000 2 754,914 2 754,914 -2 855,086 -2 855,086

3 090901  1513102 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 17 113,900 836,300 17 950,200 8 875,968 789,093 9 665,061 -8 237,932 -47,207 -8 285,139

4 090901  1513102 Погашення кредиторської 
заборгованості 7 234,500 7 234,500 7 234,500 7 234,500

3 091204  1513104

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем  проживання 
громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв"язку  з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

11 556,7 280 11 836,7 9810,492 67,667 9878,159 -1746,208 -212,333 -1958,541

1 091204  1513104

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

10 962,200 10 962,200 9 371,250 67,667 9 438,917 -1 590,950 67,667 -1 523,283

2 091204  1513104

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнаня та предметів 
довгострокового користування для 
утримання в належному стані установ 
соціального захисту

280,000 280,000 -280,000 -280,000

3 091204  1513104 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 297,500 297,500 142,242 142,242 -155,258 -155,258

4 091204  1513104 Погашення кредиторської 
заборгованості 297,000 297,000 297,000 297,000

4 091206  1513105 Надання реабілітаційних послуг 
інвалідам та дітям-інвалідам 3 770,8 60 3 830,8 1799,656 48,000 1847,656 -1971,144 -12,000 -1983,144

1 091206  1513105
Забепечення діяльності центрів 
професійної реабілітації інвалідів та 
центрів соціальної реабілітації

3 663,100 3 663,100 1 715,307 1 715,307 -1 947,793 -1 947,793

2 091206  1513105

Забезпечення проведення 
капітального ремонту та придбання 
обладнаня та предметів 
довгострокового користування для 
утримання в належному стані установ 
соціального захисту

60,000 60,000 48,000 48,000 -12,000 -12,000

3 091206  1513105 Забезпечення збереження 
енергоресурсів 75,800 75,800 52,449 52,449 -23,351 -23,351

4 091206  1513105 Погашення кредиторської 
заборгованості 31,900 31,900 31,900 31,900

Разом 145 299,500 30 414,200 175 713,700 110 587,293 24 204,985 134 792,278 -34 712,20
7 -6 209,215 -40 921,4

22



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
3105     Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1 Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації
1 Показники затрат

1 Обсяг витрат, тис.грн тис. грн. 3770,800 1799,700 -1971,100
2 кількість установ для інвалідів, од од. Звітність установ 1,000 1,000
3 кількість установ для дітей-інвалідів, од.; од. Звітність установ 1,000 -1,000
4 кількість штатних одиниць, од. од. Звітність установ 136,000 36,000 -100,000

2 Показники продукту

1
кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, 
осіб осіб Звітність установ 4500,000 2093,000 -2407,000

2
кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні 
послуги, осіб осіб Звітність установ 300,000 -300,000

3 Показники ефективності

1
середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік, 
грн грн розрахунок 605,000 845,000 240,000

2
середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда 
на рік, грн грн розрахунок 3395,000 -3395,000

3 кількість працевлаштованих інвалідів осіб Звітність установ 130,000 159,000 29,000
4 Показники якості

1
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними 
послугами, %; %; розрахунок 100,000 100,000

2
відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними 
послугами, % %; розрахунок 100,000 -100,000

3
частка працевлаштованих інвалідів до загальної 
чисельності випускників, % %; розрахунок 3,000 3,500 0,500

2
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в 
належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту тис. грн. 20,000 8,000 -12,000

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. 40,000 40,000

3 - оргтехніка тис. грн. 40,000 40,000
2 Показники продукту

1 Площа ремонтних робіт кв. м. 75,000 75,000

2
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж 
теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; пог.м. 150,000 5,000 -145,000

3
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. 8,000 8,000



4 - оргтехніка од. 8,000 8,000
3 Показники ефективності

1 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі тис. грн. розрахунок 0,040 0,040

2
середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. 
грн; тис. грн. розрахунок 133,300 1,000 -132,300

3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 5,000 5,000
4 - оргтехніка тис. грн. розрахунок 5,000 5,000

4 Показники якості

1
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі 
ремонту установи % розрахунок 100,000 53,000 -47,000

2

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 1,000

3 - оргтехніка од. розрахунок 1,000 1,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. Звітність установ 75,800 52,400 -23,400

2 на оплату теплопостачання тис. грн. Звітність установ 61,900 40,900 -21,000
3 на оплату водопостачання тис. грн. Звітність установ 1,000 0,700 -0,300
4 на оплату електроенергії тис. грн. Звітність установ 12,900 10,800 -2,100
5 загальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 4383,700 297,600 -4086,100
6 опалювальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 4339,460 253,400 -4086,060

7
На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги, що склалася тис. грн. Звітність установ 18,600 18,600

2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі % Звітність установ

2 теплопостачання тис Гкал Звітність установ 0,825 0,054 -0,771
3 водопостачання тис.куб.м. Звітність установ 35,200 0,151 -35,049

4 електроенергії
тис кВт 
год Звітність установ 64,493 8,826 -55,667

3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому числі % розрахунок

2 теплопостачання

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл. розрахунок

0,190 0,212 0,022

3 водопостачання

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

8,030 0,507 -7,523

4 електроенергії

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл розрахунок

14,712 29,656 14,944

4 Показники якості

1
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комун. % розрахунок 100,000 100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості
1 Показники затрат

1 Обсяг видатків, тис.грн тис. грн. 31,900 31,900
4 Показники якості



1 рівень погашення кредиторської заборгованості, %. %; 100,000 100,000

3104     
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

1 Показники затрат
1 кількість установ, од. од. Звітність установ 1,000 1,000
2 кількість відділень, од.; од. Звітність установ 2,000 2,000
3 кількість штатних одиниць, од. од. Звітність установ 244,500 157,000 -87,500

4
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, 
фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. од. Звітність установ 131,000 92,000 -39,000

2 Показники продукту

1
чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговуваня ( надання соціальних послуг), осіб осіб Звітність установ 2200,000 2403,000 203,000

2
чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб осіб Звітність установ 2200,000 2403,000 203,000

3 у тому числі з V групою рухової активності, осіб осіб Звітність установ 37,000 37,000
3 Показники ефективності

1

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

18,000 26,000 8,000

2

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

5118,000 3988,000 -1130,000

4 Показники якості

1

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, 
до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних 
послуг, % %; розрахунок

100,000 100,000

2
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в 
належному стані установ соціального захисту

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн; тис. грн. 186,000 -186,000

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. 80,000 -80,000

3 - інше обладнання тис. грн. 80,000 -80,000
2 Показники продукту

1
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж 
теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; пог.м. 440,000 -440,000

2
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. 9,000 -9,000

3 - інше обладнання од. 9,000 -9,000
3 Показники ефективності

1
середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. 
грн; тис. грн. розрахунок 0,450 -0,450

2 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 8,890 -8,890
3 - інше обладнання тис. грн. розрахунок 8,890 -8,890

4 Показники якості

1
відсоток відремонтованих площ до загальної площі 
установи, що потребує ремонту, %; %; розрахунок 100,000 -100,000



2

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 -1,000

3 - інше обладнання од. розрахунок 1,000 -1,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. Звітність установ 297,500 142,200 -155,300

2 на оплату теплопостачання тис. грн. Звітність установ 262,600 125,800 -136,800
3 на оплату водопостачання тис. грн. Звітність установ 2,800 1,700 -1,100
4 на оплату електроенергії тис. грн. Звітність установ 32,100 14,800 -17,300
5 загальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 338,500 338,500
6 опалювальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 338,500 338,500

7
На погашення кредиторської заборгованості за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги, що склалася тис. грн. Звітність установ 18,700 18,700

2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі Звітність установ

2 теплопостачання тис Гкал Звітність установ 0,314 0,153 -0,161
3 водопостачання тис.куб.м. Звітність установ 0,530 0,312 -0,218

4 електроенергії
тис кВт 
год Звітність установ 16,373 11,054 -5,319

3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому числі розрахунок

2 теплопостачання

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл. розрахунок

0,928 0,453 -0,475

3 водопостачання

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

1,566 0,922 -0,644

4 електроенергії

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл розрахунок

48,369 32,656 -15,713

4 Показники якості

1

відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 
на початок року, %. % розрахунок

100,000 100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості
1 Показники затрат

1 Обсяг видатків, тис грн тис. грн. Звітність установ 297,000 297,000
4 Показники якості

1 рівень погашення кредиторської заборгованості, %. %; розрахунок 100,000 100,000

3102     
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки особам, які не можуть вести самостійний 

1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
1 Показники затрат

1 кількість установ, од. од. Звітність установ 6,000 6,000
2 кількість штатних одиниць, од. од. Звітність установ 1384,000 1136,750 -247,250



3
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та 
фахівців, які надають соціальні послуги од. Звітність установ 15,000 14,000 -1,000

2 Показники продукту
1 кількість користувачів послуг, осіб осіб Звітність установ 2217,000 2014,000 -203,000
2 кількість місць в установах, ліжок од. Звітність установ 2217,000 2217,000

3 Показники ефективності

1
витрати на утримання із розрахунку на одного 
користувача на рік, грн грн. розрахунок 53840,000 45029,000 -8811,000

2

чисельність користувачів послуг відносно чисельності 
професіоналів та фахівців, які надають соціальні 
послуги, на одного такого фахівця та професіонала осіб розрахунок

148,000 144,000 -4,000

4 Показники якості

1
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які 
потребують цих послуг, % % розрахунок 86,000 79,700 -6,300

2 житлова площа на одного користувача послуг, кв. м кв.м. розрахунок 16,000 17,000 1,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. Звітність установ 17950,200 9665,100 -8285,100

2 на оплату теплопостачання тис. грн. Звітність установ 12977,900 5761,800 -7216,100
3 на оплату водопостачання тис. грн. Звітність установ 1368,500 1052,200 -316,300
4 на оплату електроенергії тис. грн. Звітність установ 3526,000 2793,200 -732,800
5 на оплату природного газу тис. грн. Звітність установ 77,800 57,800 -20,000

6

на погашення кредиторської заборгованості за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги, що склалася на 
початок року, тис. грн тис. грн. Звітність установ

3825,600 3825,600

7 загальна площа приміщень м.кв.
Кошторисна 
документація 62375,900 62375,900

8 опалювальна площа приміщень м.кв. Звітність установ 54318,000 54318,000
2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі од. Звітність установ

2 теплопостачання тис Гкал Звітність установ 17,143 14,656 -2,487
3 водопостачання тис.куб.м. Звітність установ 265,390 235,086 -30,304

4 електроенергії
тис кВт 
год Звітність установ 2341,350 2006,624 -334,726

5 природного газу тис.куб.м. Звітність установ 16,600 12,138 -4,462
3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому числі % розрахунок

2 теплопостачання

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл. розрахунок

0,316 0,270 -0,046

3 водопостачання

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

4,255 3,769 -0,486

4 електроенергії

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл розрахунок

37,536 32,170 -5,366

5 природного газу

куб м на 1 
м кв. заг 
пл. розрахунок

2,656 1,942 -0,714



4 Показники якості

1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від 
проведення заходів, що приводять до збереження та 
економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії 
тощо) всього, тис. грн; тис. грн. розрахунок

86,600 86,600

2

відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 
на початок року, %. % розрахунок

100,000 100,000

3
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у 
належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту тис. грн. 5100,000 2630,000 -2470,000

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. 510,000 124,900 -385,100

3 - оргтехніка тис. грн. 82,300 38,500 -43,800
4 - обладнання харчоблоків тис. грн. 25,000 76,300 51,300
5 - інше обладнання та інвентар тис. грн. 402,700 10,100 -392,600

2 Показники продукту
1 Площа ремонтних робіт кв. м. 15513,500 11188,700 -4324,800

2
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж 
теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; п.м. 3678,000 654,700 -3023,300

3
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. 62,000 14,000 -48,000

4 - оргтехніка од. 21,000 11,000 -10,000
5 - обладнання харчоблоків од. 1,000 2,000 1,000
6 - інше обладнання та інвентар од. 5,000 1,000 -4,000

3 Показники ефективності
1 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі тис. грн. розрахунок 0,300 0,148 -0,152
2 Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж тис. грн. розрахунок 110,100 0,296 -109,804
3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 8,230 8,920 0,690
4 - оргтехніка тис. грн. розрахунок 3,920 3,510 -0,410
5 - обладнання харчоблоків тис. грн. розрахунок 25,000 38,200 13,200
6 - інше обладнання тис. грн. розрахунок 10,190 10,100 -0,090

4 Показники якості

1
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі 
ремонту установи % розрахунок 100,000 72,000 -28,000

2
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої 
протяжності, що потребують ремонту % розрахунок 100,000 18,000 -82,000

3

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 1,000

4 - оргтехніка од. розрахунок 1,000 1,000
5 - обладнання харчоблоків од. розрахунок 1,000 1,000
6 - інше обладнання од. розрахунок 1,000 1,000
4 Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат
1 Обсяг видатків тис. грн. Звітність установ 7234,500 7234,500

4 Показники якості
1 Рівень погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000



3101     
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку

1 Забезпечення соціальними послугами  в дитячих будинках інтернатах  для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
1 Показники затрат

1 кількість установ, од. од. Звітність установ 2,000 2,000
2 кількість штатних одиниць, од. од. Звітність установ 354,000 286,500 -67,500

3
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають 
соціальні послуги од. Звітність установ 3,000 3,000

2 Показники продукту
1 кількість користувачів послуг, осіб осіб Звітність установ 490,000 306,000 -184,000
2 кількість місць в установах, ліжок од. Звітність установ 490,000 490,000

3 Показники ефективності

1

чисельність користувачів послуг відносно чисельності 
професіоналів та фахівців, які надають соціальні 
послуги, на одного такого фахівця та професіонала осіб розрахунок

163,000 102,000 -61,000

2
витрати на утримання із розрахунку на одного 
користувача на рік, грн грн. розрахунок 51578,000 66952,000 15374,000

4 Показники якості

1
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які 
потребують цих послуг, %; %; розрахунок 100,000 100,000

2 житлова площа на одного користувача послуг, кв. м кв.м. розрахунок 19,000 30,400 11,400

2
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у 
належному стані  установ соціального захисту та соціального забезпечення

1 Показники затрат
1 Вартість проведення капітального ремонту тис. грн. 1000,000 487,400 -512,600

2
Вартість придбання обладнання  та предметів 
довгострокового користування тис. грн. 180,000 28,400 -151,600

3 - оргтехніка тис. грн. 58,000 28,400 -29,600
4 - інше обладнання тис. грн. 122,000 -122,000

2 Показники продукту
1 Площа ремонтних робіт кв. м. 934,300 357,300 -577,000

2
Ремонт (заміна, встановлення, тошо) мереж 
теплопостачання, каналізації п.м. 971,100 902,000 -69,100

3
Кількість обладнання та предметів довгострокового 
користування, яке планується придбати од. 17,000 9,000 -8,000

4 - оргтехніка од. 10,000 9,000 -1,000
5 - інше обладнання од. 7,000 -7,000

3 Показники ефективності
1 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі тис. грн. розрахунок 677,500 0,950 -676,550
2 Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж тис. грн. розрахунок 377,900 0,164 -377,736
3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання тис. грн. розрахунок 10,590 3,160 -7,430
4 - оргтехніка тис. грн. розрахунок 5,800 3,160 -2,640
5 - інше обладнання тис. грн. розрахунок 17,428 -17,428

4 Показники якості

1
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі 
ремонту установи % розрахунок 100,000 38,000 -62,000

2
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої 
протяжності, що потребують ремонту % розрахунок 100,000 93,000 -7,000



3

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування в порівнянні з попереднім 
періодом од. розрахунок

1,000 1,000

4 - оргтехніка од. 1,000 1,000
5 - інше обладнання од. 1,000 -1,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг всього тис. грн. 4671,700 2420,300 -2251,400

2 на оплату теплопостачання тис. грн. 3968,100 1879,200 -2088,900
3 на оплату водопостачання тис. грн. 236,500 168,400 -68,100
4 на оплату електроенергії тис. грн. 467,100 372,700 -94,400
5 загальна площа приміщень м.кв. 11633,100 11633,100
6 опалювальна площа приміщень м.кв. 10959,000 10959,000

7
на погашення кредитоської заборг.за спожиті енергоносії 
та комун. послуги, що склалися на поч.року тис. грн. 974,600 974,600

2 Показники продукту

1
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в 
тому числі од.

2 теплопостачання тис Гкал 4,636 3,511 -1,125
3 водопостачання тис.куб.м. 37,889 35,520 -2,369

4 електроенергії
тис кВт 
год 323,143 296,410 -26,733

3 Показники ефективності

1
Середнє споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому числі розрахунок

2 теплопостачання

Гкал на 1 
м кв. опал 
пл.

0,423 0,320 -0,103

3 водопостачання

куб м на 1 
м кв. заг 
пл.

3,257 3,053 -0,204

4 електроенергії

кВт год на 
1 м кв. заг 
пл

27,778 25,480 -2,298

4 Показники якості

1

відсоток погашення кредиторської заборгованості за 
спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 
на початок року, % %

100,000 100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості
1 Показники затрат

1 Обсяг видатків тис. грн. 1385,400 1385,400
4 Показники якості

1 Рівень погашення кредиторської заборгованості % 100,000 100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд Разом
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1511070 070303  
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім`ях

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
6 308,300 6 308,300 5 749,087 5 749,087 -559,213 -559,213

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 070303  1511070

Забезпечення охоплення дітей-сиріт 
сімейними формами виховання - 
дитячими будинками сімейного типу 
та прийомними сім`ями

6 308,300 6 308,300 5 749,087 5 749,087 -559,213 -559,213

Разом 6 308,300 6 308,300 5 749,087 5 749,087 -559,213 -559,213

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім`ями

1 діто-дні відвідування днів Звітність установ 56575,000 52195,000 -4380,000
1 Показники затрат

1 кількість дитячих будинків сімейного типу од. Звітність установ 14,000 15,000 1,000
2 кількість прийомних сімей од. Звітність установ 42,000 40,000 -2,000
3 кількість прийомних батьків осіб Звітність установ 14,000 15,000 1,000
4 кількість батьків-вихователів осіб Звітність установ 42,000 40,000 -2,000

2 Показники продукту
1 кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу осіб Звітність установ 95,000 90,000 -5,000
2 кількість вихованців у прийомних сім`ях осіб Звітність установ 60,000 53,000 -7,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513010
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
472 536,600 472 536,600 470 215,415 470 215,415 -2 321,185 -2 321,185

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090201  1513011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

235 060,2 235 060,2 232759,327 232759,327 -2300,873 -2300,873

1 090201  1513011 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 235 060,200 235 060,200 232 759,327 232 759,327 -2 300,873 -2 300,873



2 090204  1513012

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули 
(померли), пропали безвісти або стали інвалідами при 
проходженні служби, на житлово-комунальні послуги

63 766,7 63 766,7 63757,532 63757,532 -9,168 -9,168

1 090204  1513012 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 63 766,700 63 766,700 63 757,532 63 757,532 -9,168 -9,168

3 090207  1513013

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги

75 969,7 75 969,7 75960,091 75960,091 -9,609 -9,609

1 090207  1513013 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 75 969,700 75 969,700 75 960,091 75 960,091 -9,609 -9,609

4 090215  1513015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги 19 376,3 19 376,3 19374,805 19374,805 -1,495 -1,495

1 090215  1513015 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 19 376,300 19 376,300 19 374,805 19 374,805 -1,495 -1,495

5 090405  1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 78 363,7 78 363,7 78363,660 78363,660 -0,040 -0,040

1 090405  1513016 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послу 78 363,700 78 363,700 78 363,660 78 363,660 -0,040 -0,040

Разом 472 536,600 472 536,600 470 215,415 470 215,415 -2 321,185 -2 321,18
5

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення



1 2 3 4 5 6 7

3011     
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особли

1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
1 Показники затрат

1
витрати на надання пільг на  оплату 
житлово-комунальних послуг тис. грн.

Кошторисна 
документація 216213,870 213913,000 -2300,870

2
витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо 
склалась на початок року тис. грн.

Кошторисна 
документація 18846,330 18846,330

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб мережа 303486,000 292593,000 -10893,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір відшкодування витрат на надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик розрахунок

59,370 60,920 1,550

2
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик мережа

80,100 69,400 -10,700

4 Показники якості
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000

2
питома вага відшкодованих до нарахованих пільгових 
послуг, % % розрахунок 74,120 87,800 13,680

3 питома вага відшкодованих пільг до планових витрат % розрахунок 100,000 100,000

3012     
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної кри

1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
1 Показники затрат

1
витрати на надання пільг на  оплату 
житлово-комунальних послуг тис. грн.

Кошторисна 
документація 51679,510 51670,340 -9,170

2
витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо 
склалась на початок року тис. грн.

Кошторисна 
документація 12087,190 12087,190

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб мережа 54178,000 54473,000 295,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик мережа

177,600 150,100 -27,500

2
середній розмір відшкодування витрат на надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик розрахунок

79,490 79,050 -0,440

4 Показники якості

1
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих % розрахунок 44,760 52,660 7,900

2 питома вага відшкодованих пільг до планових витрат % розрахунок 100,000 100,000
3 відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000

3013     
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких п

1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
1 Показники затрат

1
витрати на надання пільг на  оплату 
житлово-комунальних послуг тис. грн.

Кошторисна 
документація 62077,470 62067,860 -9,610

2
витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо 
склалась на початок року тис. грн.

Кошторисна 
документація 13892,230 13892,230

2 Показники продукту



1 кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб мережа 72594,000 71493,000 -1101,000
3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик мережа

148,400 128,900 -19,500

2
середній розмір відшкодування витрат на надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик розрахунок

71,260 72,350 1,090

4 Показники якості

1
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих % розрахунок 48,020 56,130 8,110

2 питома вага відшкодованих пільг до планових витрат % розрахунок 100,000 100,000
3 відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000

3015     Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

1 Показники затрат

1
витрати на надання пільг на  оплату 
житлово-комунальних послуг тис. грн.

Кошторисна 
документація 14953,590 14952,095 -1,495

2
витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо 
склалась на початок року тис. грн.

Кошторисна 
документація 4422,710 4422,710

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг осіб мережа 26234,000 29322,000 3088,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик мережа

295,100 245,300 -49,800

2
середній розмір відшкодування витрат на надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик розрахунок

47,500 42,490 -5,010

4 Показники якості

1
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих % розрахунок 16,100 17,320 1,220

2 питома вага відшкодованих пільг до планових витрат % розрахунок 100,000 100,000
3 відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000

3016     Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послу

1 Показники затрат

1
витрати на надання субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг тис. грн.

Кошторисна 
документація 59854,800 59854,760 -0,040

2
витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо 
склалась на початок року тис. грн.

Кошторисна 
документація 18508,900 18508,900

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів субсидій осіб мережа 44850,000 34537,000 -10313,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик мережа

198,300 162,800 -35,500

2
середній розмір відшкодування витрат на надання 
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць 
на 1 
пільговик розрахунок

111,210 144,420 33,210

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат % розрахунок 100,000 100,000
2 питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих % розрахунок 56,080 88,710 32,630
3 відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 100,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
479,300 479,300 176,865 176,865 -302,435 -302,435

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090202  1513021

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

151,7 151,7 51,772 51,772 -99,928 -99,928

1 090202  1513021 Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 151,700 151,700 51,772 51,772 -99,928 -99,928



2 090205  1513022

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівникам міліції, 
особам начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, на придбання твердого палива

5,5 5,5 1,532 1,532 -3,968 -3,968

1 090205  1513022 Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива 5,500 5,500 1,532 1,532 -3,968 -3,968

3 090208  1513023

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на придбання 
твердого палива

29,3 29,3 12,619 12,619 -16,681 -16,681

1 090208  1513023 Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива 29,300 29,300 12,619 12,619 -16,681 -16,681

4 090216  1513025 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання 
твердого палива та скрапленого газу 8,5 8,5 2,863 2,863 -5,637 -5,637

1 090216  1513025 Забезпечення надання пільг на придбання твердого 
палива і скрапленого газу 8,500 8,500 2,863 2,863 -5,637 -5,637

5 090406  1513026
Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

20,2 20,2 7,051 7,051 -13,149 -13,149

1 090406  1513026
Забезпечення надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20,200 20,200 7,051 7,051 -13,149 -13,149

6 090414  1513028

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 
Гірничого закону України мають право на 
безоплатне отримання вугілля на побутові 
потреби, але проживають у будинках, що мають 
центральне опалення

264,1 264,1 101,028 101,028 -163,072 -163,072

1 090414  1513028 Виплата компенсації на оплату електроенергії, газу та 
центрального опалення житла 264,100 264,100 101,028 101,028 -163,072 -163,072

Разом 479,300 479,300 176,865 176,865 -302,435 -302,435

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

3021     
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особли

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу
1 Показники затрат

1 витрати на надання пільг на придбання твердого палива тис. грн.
Кошторисна 
документація 136,530 46,030 -90,500

2 витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу тис. грн.
Кошторисна 
документація 15,170 5,742 -9,428

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг з придбання твердого  палива домогосподарств мережа 100,000 73,000 -27,000
2 кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу домогосподарств мережа 100,000 71,000 -29,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого 
палива

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 746,700 746,700

2
середній розмір витрат на надання пільг на придбання 
скрапленого газу

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 95,800 95,800

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000

3022     
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної кри

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива
1 Показники затрат

1 витрати на надання пільг на придбання твердого палива тис. грн.
Кошторисна 
документація 5,500 1,532 -3,968

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг з придбання твердого  палива домогосподарств мережа 5,000 3,000 -2,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого 
палива

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 497,800 497,800

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000

3023     
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких п

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива
1 Показники затрат

1 витрати на надання пільг на придбання твердого палива тис. грн.
Кошторисна 
документація 29,300 12,620 -16,680

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг з придбання твердого  палива домогосподарств мережа 30,000 19,000 -11,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого 
палива

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 497,800 497,800

4 Показники якості



1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000
3025     Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу
1 Показники затрат

1 витрати на надання пільг на придбання твердого палива тис. грн.
Кошторисна 
документація 7,650 2,541 -5,109

2 витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу тис. грн.
Кошторисна 
документація 0,850 0,322 -0,528

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільг з придбання твердого  палива домогосподарств мережа 5,000 6,000 1,000
2 кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу домогосподарств мережа 5,000 6,000 1,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого 
палива

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 63,870 63,870

2
середній розмір витрат на надання пільг на придбання 
скрапленого газу

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 497,800 497,800

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000

3026     
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу

1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1 Показники затрат

1
витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу тис. грн.

Кошторисна 
документація 20,200 7,051 -13,149

2 Показники продукту

1
кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу мережа 20,000 7,000 -13,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 1010,000 1014,300 4,300

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000

3028     
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають у будинках, щ

1 Виплата компенсації на оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла
1 Показники затрат

1
витрати на надання компенсації на оплату електроенергії, газу та 
центрального опалення житла тис. грн.

Кошторисна 
документація 264,100 101,030 -163,070

2 Показники продукту

1
кількість отримувачів компенсації на оплату електроенергії, газу та 
центрального опалення житла осіб мережа 92,000 69,000 -23,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір компенсації на оплату електроенергії, 
газу та центрального опалення житла

грн. на 1 
домогосподарств розрахунок 139,500 118,300 -21,200

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 100,000 100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз до кінця звітного періоду

загальний 
фонд спеціальний фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд Разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
426 400,318 626,082 427 026,400 379 640,488 538,276 380 178,764 -46 759,830 -87,806 -46 847,636

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090203  1513031

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілтованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2 238,918 626,082 2 865 2185,786 538,276 2724,062 -53,132 -87,806 -140,938

1 090203  1513031 Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 2 238,918 626,082 2 865,000 2 185,786 538,276 2 724,062 -53,132 -87,806 -140,938

2 090206  1513032

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та 
захисту інформації України, особам, звільненим з військової 
служби, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

1 090206  1513032 Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3 090209  1513033

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2 204,4 2 204,4 2198,594 2198,594 -5,806 -5,806

1 090209  1513033 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг 2 204,400 2 204,400 2 198,594 2 198,594 -5,806 -5,806



4 090214  1513034 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 12 000 12 000 12000,000 12000,000
1 090214  1513034 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000

5 170102  1513035 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремих категорій громадян 24 254,8 24 254,8 21840,000 21840,000 -2414,800 -2414,800

1 170102  1513035 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремих категорій громадян 24 254,800 24 254,800 21 840,000 21 840,000 -2 414,800 -2 414,800

6 170102  1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) 44 424,8 44 424,8 44424,800 44424,800

1 170102  1513035 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян 44 424,800 44 424,800 44 424,800 44 424,800

7 170302  1513037 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті 5 890,2 5 890,2 5890,200 5890,200

1 170302  1513037 5 890,200 5 890,200 5 890,200 5 890,200

8 170602  1513038 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих 
категорій громадян 116 864,2 116 864,2 78476,000 78476,000 -38388,20

0
-38388,20

0

1 170602  1513038 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих 
категорій громадян (КП "Київський метрополітен") 44 099,700 44 099,700 18 736,000 18 736,000-25 363,700 -25 363,700

2 170602  1513038 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих 
категорій громадян (КП "Київпастранс") 72 764,500 72 764,500 59 740,000 59 740,000-13 024,500 -13 024,500

9 170602  1513038 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян (Субвенція) 218 523 218 523 212625,108 212625,108 -5897,892 -5897,892

1 170602  1513038 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян електротранспортом КП "Київський метрополітен" 101 138,600 101 138,600 95 240,708 95 240,708 -5 897,892 -5 897,892

2 170602  1513038 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян електротранспортом КП "Київпастранс" 117 384,400 117 384,400 117 384,400 117 384,400

Разом 426 400,318 626,082 427 026,400 379 640,488 538,276 380 178,764 -46 759,83
0 -87,806 -46 847,6
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6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

3031     
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", особам, які мають 

1 Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
1 Показники затрат

1
обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату 
компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування тис. грн. Звітність установ 1177,820 1502,100 324,280

2 обсяг видатків на ремонт будинків і квартир тис. грн. Звітність установ 626,080 892,580 266,500
3 обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо тис. грн. Звітність установ 257,000 252,670 -4,330
4 Погашення кредиторської заборгованності за 2012 рік тис. грн. Звітність установ 804,100 804,100

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування осіб Звітність установ 322,000 250,000 -72,000
2 кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування осіб Звітність установ 50,000 10,000 -40,000

3
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального 
ремонту будинків (квартир) осіб Звітність установ 50,000 28,000 -22,000

4 кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо осіб Звітність установ 32,000 32,000
3 Показники ефективності

1 середня вартість санаторно-курортного лікування грн. розрахунок 3603,000 5987,000 2384,000



2 середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування грн. розрахунок 333,400 529,900 196,500
3 середня вартість ремонту будинків (квартир) грн. розрахунок 12522,000 31877,800 19355,800
4 середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо грн. розрахунок 535,420 658,000 122,580

4 Показники якості

1
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне 
лікування % розрахунок 100,000 20,000 -80,000

2 частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) % розрахунок 100,000 56,000 -44,000
3 частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо % розрахунок 100,000 100,000
4 частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування %; розрахунок 100,000 78,000 -22,000

3033     
Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть 

1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг
1 Показники затрат

1 витрати на надання пільгових послуг тис. грн.
Кошторисна 
документація 2204,400 2198,600 -5,800

2 Показники продукту
1 кількість отримувачів пільгових послуг осіб мережа 12368,000 8662,000 -3706,000

3 Показники ефективності
1 середня вартість пільгових послуг грн. розрахунок 258,700 283,300 24,600

4 Показники якості
1 питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги % розрахунок 100,000 100,000

3038     Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
1 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")

1 Показники затрат

1
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранпортом тис. грн.

Кошторисна 
документація 72764,500 59740,000 -13024,500

2
Нараховані компенсаційні виплати  за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян електротранпортом тис. грн. розрахунок 33786,100 124673,000 90886,900

2 Показники продукту
1 Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього тис.пас. Звітність установ 250547,000 475385,800 224838,800
2 в тому числі: %
3 - перевезених по проїзних документах тис.пас. Звітність установ 132012,200 120906,200 -11106,000
4 Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранпортом осіб Звітність установ 48087,000 292303,000 244216,000

5
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності
1 Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом грн. розрахунок 6063708,330 4978333,300 -1085375,030

4 Показники якості
1 Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 215,370 47,900 -167,470
2 Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 82,100 -17,900
2 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом КП "Київпастранс"

1 Показники затрат

1
витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранспортом тис. грн.

Кошторисна 
документація 117384,400 117384,400

2
нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян електротранспортом тис. грн. розрахунок 357946,900 305523,000 -52423,900

2 Показники продукту
1 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом осіб Звітність установ 260888,100 510011,000 249122,900

2
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності
1 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом грн. розрахунок 9782033,330 9782033,300 -0,030

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 32,800 38,400 5,600
2 питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 100,000



3 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом КП "Київський метрополітен"
1 Показники затрат

1
витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранспортом тис. грн.

Кошторисна 
документація 101138,600 95240,700 -5897,900

2
нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян електротранспортом тис. грн. розрахунок 158173,200 158261,800 88,600

2 Показники продукту
1 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом осіб Звітність установ 455636,000 449801,000 -5835,000

2
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності
1 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом грн. розрахунок 8428216,670 7936725,700 -491490,970

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 64,000 60,200 -3,800
2 питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 94,200 -5,800
4 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")

1 Показники затрат

1
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранспортом тис. грн.

Кошторисна 
документація 44099,700 18736,000 -25363,700

2
Нараховані компенсацні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
електротранспортом тис. грн. розрахунок 135208,000 140053,100 4845,100

2 Показники продукту
1 Обсяг перевезень пасажирів, всього тис.пас. Звітність установ 527000,000 536177,000 9177,000
2 в тому числі:
3 -перевезених по проїзних документах тис.пас. Звітність установ 395700,000 401882,200 6182,200
4 Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом осіб Звітність установ 387005,000 434804,000 47799,000

5
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності
1 Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом грн. розрахунок 3674975,000 1561333,300 -2113641,700

4 Показники якості
1 Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 32,620 13,400 -19,220
2 Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 42,500 -57,500

3034     Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

1 Показники затрат

1 витрати на надання пільг з послуг зв'язку тис. грн.
Кошторисна 
документація 12000,000 12000,000

2 Показники продукту
1 кількість  отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) осіб мережа 113098,000 110847,000 -2251,000
2 кількість  отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) осіб мережа

3 Показники ефективності

1
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв"язку (користування 
телефоном) грн. розрахунок 16,600 16,500 -0,100

2
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв"язку (встановлення 
телефонів) грн. розрахунок

4 Показники якості
1 питома вага пільговиків, які отримали пільгові  послуги % розрахунок 100,000 100,000

3035     Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
1 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

1 Показники затрат

1
Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд 
окремих категорій громадян тис. грн.

Кошторисна 
документація 24254,800 21840,000 -2414,800

2
Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд 
окремих категор. гром. тис. грн. розрахунок 29086,600 62000,700 32914,100

2 Показники продукту



1 Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього тис.пас. Звітність установ 97051,000 236141,800 139090,800
2 в тому числі:
3 - перевезених по проїзних документах тис.пас. Звітність установ 54898,200 58876,000 3977,800
4 Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом осіб Звітність установ 48087,000 292303,000 244216,000

5
Кількість підприємств-отримувачів компенсвції за пільговий проїзд окремих 
категорій громад од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності

1
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом грн. розрахунок 2021233,330 1820000,000 -201233,330

4 Показники якості
1 Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 83,390 35,200 -48,190
2 Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 90,000 -10,000
2 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 Показники затрат

1
витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян тис. грн.

Кошторисна 
документація 44424,800 44424,800

2
нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов.проїзд 
окрем. категорій громад тис. грн. розрахунок 186841,600 249676,200 62834,600

2 Показники продукту
1 кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт осіб Звітність установ 522194,000 510011,000 -12183,000

2
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом грн. розрахунок 3702066,670 3702066,700 0,030

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 23,800 17,800 -6,000
2 питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 100,000

3037     Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 Показники затрат

1
витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом тис. грн.

Кошторисна 
документація 5890,200 5890,200

2
нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян 
залізничним транспорт. тис. грн. розрахунок 48016,600 42345,500 -5671,100

2 Показники продукту
1 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб Звітність установ 522194,000 510011,000 -12183,000

2
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян од. Звітність установ 1,000 1,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним 
транспортом грн. розрахунок 490850,000 490850,000

4 Показники якості
1 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % розрахунок 12,300 13,900 1,600
2 питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих % розрахунок 100,000 100,000

3032     
Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державн

1 Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
2 Показники продукту

1 кількість отримувачів пільгових послуг осіб Звітність установ
3 Показники ефективності

1 середня вартість пільгових послуг грн. розрахунок
4 Показники якості

1 частка пільговиків, які отримали пільгові послуги % розрахунок
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513050 090212  Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
9 696,900 9 696,900 8 398,459 8 398,459 -1 298,441 -1 298,441

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090212  1513050

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, 
безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами 
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

9 696,900 9 696,900 8 398,459 8 398,459 -1 298,441 -1 298,441

Разом 9 696,900 9 696,900 8 398,459 8 398,459 -1 298,441 -1 298,44
1

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

1
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

2 Показники продукту
1 кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів осіб Звітність установ 81052,000 17171,000 -63881,000
2 кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування осіб Звітність установ 81052,000 379,000 -80673,000

3
кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих 
лікувальних закладах осіб Звітність установ 8400,000 2564,000 -5836,000

3 Показники ефективності
1 середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу грн/рік розрахунок 50,200 243,980 193,780
2 середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу грн/рік розрахунок 7,100 845,050 837,950

3
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних 
закладах на одну особу грн/рік розрахунок 53,300 59,360 6,060

4 Показники якості
1 відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки % розрахунок 100,000 100,000
2 відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування % розрахунок 100,000 100,000

3
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих 
лікувальних закладах % розрахунок 100,000 100,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 565 961,200 1 565 961,200 1 543 397,422 1 543 397,422 -22 563,778 -22 563,778

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090302  1513041 Надання допомоги у зв`язку з 
вагітністю і пологами 13 737,8 13 737,8 12677,804 12677,804 -1059,996 -1059,996

1 090302  1513041

Забезпечення надання жінкам, які не 
застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і пологами

13 737,800 13 737,800 12 677,804 12 677,804 -1 059,996 -1 059,996

2 090303  1513042 Надання допомоги на догляд за 
дитиною віком до трьох років 164 905,3 164 905,3 163296,507 163296,507 -1608,793 -1608,793

1 090303  1513042
Забезпечення надання допомоги по 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку

164 905,300 164 905,300 163 296,507 163 296,507 -1 608,793 -1 608,793

3 090304  1513043 Надання допомоги при народженні 
дитини 993 025,6 993 025,6 977969,443 977969,443 -15056,15

7
-15056,15

7

1 090304  1513043 Забезпечення надання допомоги при 
народженні дитини 993 025,600 993 025,600 977 969,443 977 969,443-15 056,157 -15 056,157

4 090305  1513044
Надання  допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування

44 395,3 44 395,3 43689,601 43689,601 -705,699 -705,699

1 090305  1513044
Забезпечення надання допомоги на 
дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

44 395,300 44 395,300 43 689,601 43 689,601 -705,699 -705,699

5 090306  1513045 Надання допомоги на дітей 
одиноким матерям 113 872,3 113 872,3 112685,595 112685,595 -1186,705 -1186,705

1 090306  1513045 Забезпечення надання допомоги на 
дітей одиноким матерям 113 872,300 113 872,300 112 685,595 112 685,595 -1 186,705 -1 186,705

6 090307  1513046 Надання тимчасової державної 
допомоги дітям 8 204,1 8 204,1 7869,297 7869,297 -334,803 -334,803

1 090307  1513046 Забезпечення надання тимчасової 
державної допомоги дітям 8 204,100 8 204,100 7 869,297 7 869,297 -334,803 -334,803



7 090308  1513047 Надання допомоги при усиновленні 
дитини 2 742,2 2 742,2 2612,840 2612,840 -129,360 -129,360

1 090308  1513047 Забезпечення надання допомоги при 
усиновленні дитини 2 742,200 2 742,200 2 612,840 2 612,840 -129,360 -129,360

8 090401  1513048
Надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім`ям

22 684,3 22 684,3 21936,478 21936,478 -747,822 -747,822

1 090401  1513048
Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

22 684,300 22 684,300 21 936,478 21 936,478 -747,822 -747,822

9 091300  1513049
Надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам

202 394,3 202 394,3 200659,857 200659,857 -1734,443 -1734,443

1 091300  1513049
Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам

202 394,300 202 394,300 200 659,857 200 659,857 -1 734,443 -1 734,443

Разом 1 565 961,200 1 565 961,200 1 543 397,42
2

1 543 397,42
2

-22 563,77
8

-22 563,7
78

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
3043     Надання допомоги при народженні дитини

1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
2 Показники продукту

1
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при 
народженні дитини осіб Звітність установ 35520,000 30721,000 -4799,000

2
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 
народженні першої дитини осіб Звітність установ 27875,000 32055,000 4180,000

3
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 
народженні другої дитини осіб Звітність установ 20300,000 22712,000 2412,000

4
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 
народженні третьої дитини та наступної дитини осіб Звітність установ 7000,000 6743,000 -257,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір одноразової частини допомоги при 
народженні дитини грн. розрахунок 9773,290 9696,180 -77,110

2
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги 
при народженні першої дитини грн. розрахунок 814,800 784,940 -29,860

3
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги 
при народженні другої дитини грн. розрахунок 1017,820 973,550 -44,270

4
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги 
при народженні третьої та наступної дитини грн. розрахунок 1492,700 1394,320 -98,380

3041     Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами



3041     

1
Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку 
з вагітністю і пологами

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами осіб Звітність установ 10489,000 10079,000 -410,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір допомоги  у зв'язку з вагітністю та 
пологами грн. розрахунок 1309,730 1257,800 -51,930

3042     Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1 Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку осіб Звітність установ 78000,000 77265,000 -735,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку грн. розрахунок 176,180 176,120 -0,060

3044     Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, 
над якими встановлено опіку чи піклування осіб Звітність установ 230,000 220,000 -10,000

2
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 
років, над якими встановлено опіку чи піклування осіб Звітність установ 1588,000 1607,000 19,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 
років, над якими встановлено опіку чи піклування грн. розрахунок 1817,370 1778,600 -38,770

2
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 
до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування грн. розрахунок 2066,510 2022,100 -44,410

3045     Надання допомоги на дітей одиноким матерям
1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років 
одиноким матерям осіб Звітність установ 10000,000 9583,000 -417,000

2
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 
років одиноким матерям осіб Звітність установ 15500,000 15759,000 259,000

3

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 
23 років (якщо дитина навчається за денною формою 
навчання) одиноким матерям осіб Звітність установ

2100,000 2163,000 63,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 
років одиноким матерям грн. розрахунок 300,130 296,170 -3,960

2
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 
до 18 років одиноким матерям грн. розрахунок 371,320 368,170 -3,150

3

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 
до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою 
навчання) одиноким матерям грн. розрахунок

348,810 346,870 -1,940

3046     Надання тимчасової державної допомоги дітям
1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги 
дітям віком до 6 років осіб Звітність установ 400,000 331,000 -69,000



2
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги 
дітям віком від 6 до 18 років осіб Звітність установ 1550,000 1529,000 -21,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком до 6 років грн. розрахунок 293,340 293,400 0,060

2
середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 до 18 років грн. розрахунок 365,380 365,380

3049     Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 
підгруп А та Б I групи осіб Звітність установ 3000,000 2778,000 -222,000

2
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II 
та III груп осіб Звітність установ 4775,000 4616,000 -159,000

3

кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком 
до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд осіб Звітність установ

8098,000 8016,000 -82,000

4
кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з 
дитинства та дітей-інвалідів осіб Звітність установ 60,000 60,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства підгрупи А I групи грн. розрахунок 1573,500 1575,200 1,700

2
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства підгрупи Б I групи грн. розрахунок 1348,300 1350,300 2,000

3

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з 
дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 
років грн. розрахунок

800,600 800,680 0,080

4

середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з 
Чорнобильською катастрофою грн. розрахунок

741,400 944,600 203,200

5
середньомісячний розмір надбавки на догляд 
дітей-інвалідів віком до 6 років грн. розрахунок 489,920 489,400 -0,520

6
середньомісячний розмір надбавки на догляд 
дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років грн. розрахунок 609,800 609,400 -0,400

3047     Надання допомоги при усиновленні дитини
1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

2 Показники продукту

1
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при 
усиновленні дитини осіб Звітність установ 100,000 91,000 -9,000

2
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 
усиновленні дитини осіб Звітність установ 181,000 179,000 -2,000

3 Показники ефективності

1
середній розмір одноразової частини допомоги при 
усиновленні дитини грн. розрахунок 9777,800 9710,450 -67,350

2
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги 
при усиновленні дитини грн. розрахунок 812,350 805,020 -7,330

3048     Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

2 Показники продукту
1 кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям сімей Звітність установ 1500,000 1444,000 -56,000

3 Показники ефективності

1
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим 
сім'ям грн. розрахунок 1260,240 1266,100 5,860
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513400 090412  Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
190 603,800 190 603,800 138 740,545 138 740,545 -51 863,255 -51 863,255

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090412  1513400
Забезпечення надання соціальної допомоги та 
виконання заходів, передбачених міськими 
цільовими програмами

190 603,800 190 603,800 138 740,545 138 740,545 -51 863,255 -51 863,255

Разом 190 603,800 190 603,800 138 740,545 138 740,545 -51 863,255 -51 863,255

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Регіональні цільові програми - всього 190603,800 190603,800 138740,545 138740,545 -51863,255 -51863,255
Міська цільова програма   "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки 190603,800 190603,800 138740,545 138740,545 -51863,255 -51863,255
Разом державні/регіональні цільові програми 190603,800 190603,800 138740,545 138740,545 -51863,255 -51863,255

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

1 Показники затрат
1 обсяг видатків на надання допомоги тис. грн. Рішення 174783,200 126278,390 -48504,810
2 обсяг видатків на проведення заходів тис. грн. Рішення 1036,200 1083,030 46,830
3 кількість заходів од. Рішення 3,000 3,000
4 кількість отримувачів допомоги од. Рішення 169913,000 345162,000 175249,000
5 погашення кредиторської заборгованості минулих років тис. грн. 14784,400 11379,130 -3405,270

3 Показники ефективності
1 середні витрати на проведення 1 заходу грн. розрахунок 345400,000 361010,000 15610,000
2 середні витрати на 1 отримувача грн. розрахунок 1028,660 365,850 -662,810

4 Показники якості

1
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в 
порівнянні з минулим періодом % розрахунок 183,930 65,400 -118,530

2 рівень погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100,000 77,000 -23,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513080 090413  Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
16 856,000 16 856,000 16 172,738 16 172,738 -683,262 -683,262

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090413  1513080
Забезпечення надання допомоги на 
догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

16 856,000 16 856,000 16 172,738 16 172,738 -683,262 -683,262

Разом 16 856,000 16 856,000 16 172,738 16 172,738 -683,262 -683,262

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

2 Показники продукту
1 чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп осіб Звітність установ 1210,000 1163,000 -47,000
2 чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги осіб Звітність установ 1210,000 1163,000 -47,000

3
кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I 
чи II групи внаслідок психічного розладу осіб Звітність установ 1210,000 1163,000 -47,000

3 Показники ефективності
1 середній розмір допомоги грн. розрахунок 1160,900 1158,840 -2,060
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513201 090416  Надання додаткової соціальної допомоги  ветеранам війни і праці
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
87 586,300 87 586,300 65 280,060 65 280,060 -22 306,240 -22 306,240

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний фонд спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 090416  1513201 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги 
ветеранам війни і праці 87 586,300 87 586,300 65 280,060 65 280,060-22 306,240 -22 306,240

Разом 87 586,300 87 586,300 65 280,060 65 280,060 -22 306,24
0

-22 306,2
40

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Регіональні цільові програми - всього 87586,300 87586,300 65280,060 65280,060 -22306,240 -22306,240
Міська цільова програма   "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки 87586,300 87586,300 65280,060 65280,060 -22306,240 -22306,240
Разом державні/регіональні цільові програми 87586,300 87586,300 65280,060 65280,060 -22306,240 -22306,240

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці

1 Показники затрат
1 погашення кредиторської заборгованості минулих років тис. грн. Звітність установ 4381,000 4381,000
2 обсяг видатків на надання допомоги тис. грн. Звітність установ 73005,300 60499,060 -12506,240
3 обсяг видатків на оздоровлення тис. грн. Звітність установ 10200,000 400,000 -9800,000

2 Показники продукту
1 кількість ветеранів - отримувачів допомоги осіб 86890,000 74540,000 -12350,000
2 кількість придбаних путівок од. Звітність установ 2170,000 85,000 -2085,000

3 Показники ефективності
1 середній розмір допомоги на 1-го отримувача грн. 840,200 811,630 -28,570
2 середня вартість 1 путівки грн Звітність установ 4700,000 4706,000 6,000

4 Показники якості

1
динаміка кількості осіб, яким надається допомога в порівнянні з минулим 
періодом, осіб осіб 5717,000 -6633,000 -12350,000

2 динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн. грн. 334,700 306,130 -28,570

3
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з 
минулим періодом % 166,200 160,560 -5,640

4
відсоток збільшення (зменшення) кількості осіб, яким надається допомога в 
порівнянні з минулим періо % 107,040 91,800 -15,240
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513160 091108  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
600,000 600,000 -600,000 -600,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний фонд спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 091108  1513160

Організація оздоровлення та 
забезпечення відпочинком дітей та 
молоді, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки

600,000 600,000 -600,000 -600,000

Разом 600,000 600,000 -600,000 -600,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Регіональні цільові програми - всього 600,000 600,000 -600,000 -600,000
Міська цільова програма   "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 
роки 600,000 600,000 -600,000 -600,000

Разом державні/регіональні цільові програми 600,000 600,000 -600,000 -600,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

1 Показники затрат
1 обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді тис. грн. Звітність установ 600,000 -600,000

2 Показники продукту

1
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з 
оздоровлення осіб Звітність установ 90,000 -90,000

2
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та 
молоді од. Звітність установ 90,000 -90,000

3 кількість заходів з оздоровлення од. Звітність установ 2,000 -2,000
3 Показники ефективності

1 середня вартість однієї путівки на оздоровлення грн розрахунок 6666,670 -6666,670
2 середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн розрахунок 6666,670 -6666,670

4 Показники якості

1
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з 
оздоровлення, порівняно з минулим роком, %; розрахунок 102,000 -102,000
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року 

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513180
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
5 316,000 5 316,000 5 227,992 5 227,992 -88,008 -88,008

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

1 091205  1513181

Забезпечення  соціальними послугами громадян 
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, 
які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

4 981,1 4 981,1 4910,228 4910,228 -70,872 -70,872

1 091205  1513181

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 
службами)

4 981,100 4 981,100 4 910,228 4 910,228 -70,872 -70,872

2 091303  1513182
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування

299,8 299,8 283,036 283,036 -16,764 -16,764

1 091303  1513182 Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2 091303  1513182
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат 
інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

299,800 299,800 283,036 283,036 -16,764 -16,764

3 091304  1513183 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 35,1 35,1 34,728 34,728 -0,372 -0,372
1 091304  1513183 Телефонізація осель інвалідів I чи II групи 35,100 35,100 34,728 34,728 -0,372 -0,372

Разом 5 316,000 5 316,000 5 227,992 5 227,992 -88,008 -88,008

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд разом

Разом державні/регіональні цільові програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

3181     
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги, фізич

1
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

1 Показники затрат
1 Погашення кредиторської заборгованності за 2012 рік тис. грн. Звітність установ 763,000 763,000

2 Показники продукту

1
чисельність фізичних осіб, яким виплачується 
компенсація за надання соціальних послуг осіб Звітність установ 3125,000 2811,000 -314,000

2 інвалідам І групи осіб Звітність установ 2200,000 2018,000 -182,000
3  інвалідам ІІ групи осіб Звітність установ 923,000 787,000 -136,000
4 інвалідам ІІІ групи осіб Звітність установ 2,000 6,000 4,000

4 Показники якості

1
питома вага кількості призначених компенсацій до 
кількості звернень за призначенням компенсації %; розрахунок 100,000 100,000

2 рівень погашення кредиторської заборгованості %; розрахунок 100,000 100,000

3182     
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

1
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне 
обслуговування

2 Показники продукту

1

кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на 
забезпечення автомобілем, але не одержали його і 
користуються автомобілем, придбаним за власні кошти осіб Звітність установ

3622,000 -3622,000

2
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок осіб Звітність установ 1265,000 959,000 -306,000

3
кількість одержувачів компенсацій на транспортне 
обслуговування осіб Звітність установ 574,000 335,000 -239,000

4 Показники якості

1

частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, 
ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості 
інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками %; розрахунок

2

частка інвалідів, які перебувають на обліку для 
безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, 
мають право на забезпечення автомобілем, до кількості 
інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне 
обслуговування %; розрахунок

3183     Встановлення телефонів інвалідам I і II груп
1 Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

2 Показники продукту

1
кількість інвалідів, що перебувають на черзі на 
встановлення телефонів осіб Звітність установ 418,000 329,000 -89,000

2 кількість інвалідів, яким встановлено телефони осіб Звітність установ 418,000 329,000 -89,000
3 Показники ефективності

1 витрати на встановлення телефону грн. бюджет 84,000 105,560 21,560
4 Показники якості

1
кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до 
кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення % Звітність установ 100,000 100,000
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