
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ВИЖНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

59200, м. Вижниця, вул. Українська, 86 , e - mail upszn7709@ukr.net тел./факс 2-17-72 

 

Звіт 

про виконання програми  матеріально-технічного забезпечення діяльності 

управління  соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації за 2020 рік 

 

За період реалізації Програми матеріально-технічного забезпечення 

кошти виділені з районного бюджету у розмірі 16000,00грн. осягнуті повністю.   

Це дало можливість придбати витратні матеріали для оформлення особових 

справ, забезпечити своєчасне призначення житлових субсидій, скоротити 

терміни очікування соціальних виплат, посилити адресність та підвищити якість 

надання соціальних послуг населенню Вижницького району. 

  

№ 

з/п 

Зміст заходу Обсяг коштів  

        грн. 

виконання 

1. Придбання паперу 

А4  

16 000,00 Придбано : 

164 упаковки паперу 

    

                            ВСЬОГО    16 000,00 грн. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту  

населення Вижницької РДА                            Оксана ВОЙТЕНКО 



 



 

         

Додаток № 5 до Порядку формування, 

фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм  

 

         

     

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ ЗА  2020 рік 

          
    

 
1. 8E+06   Вижницька районна державна адміністрація    

 КВКВ  найменування головного розпорядника коштів програми    

2. 794  Управління соціального захисту Вижницької районної державної адміністрації    

 КВКВ  найменуваннявідповідального виконавця програми    

3. 8E+06  Комплексна програма "Матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 

роки" затверджена рішенням Вижницької районної ради 19 сесії 7 скликання  № 

145-19/17 від 21 грудня 2017 року 

   

 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її 

затвердження 

   

        

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:       

           тис. грн.  

                  

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

Проведені видатки відхилення  



 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд усього Заг.фо

нд 

Спец.фо

нд 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16,0   16,0 16,0   16,0 0 0 0  

               

У  графах  1-3  - зазначаються обсяги  бюджетних  асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет 

на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року; 

     у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; 

     у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань. 

 

               

5. Аналіз виконання напрямів діяльності       

              тис. грн.  

                 Нарпями 

діяльності, 

затверджені 

програмою 

Визначено програмою Проведені видатки  

всього в тому числі за рахунок коштів: всього в тому числі за рахунок коштів:  

державног

о бюджету 

районн

ого 

бюдже

ту 

інших 

місце

вих 

бюдж

етів 

небюджет

них 

джерел 

державного 

бюджету 

районно

го 

бюджет

у 

інших 

місцевих 

бюджетів 

небюд-

жетних 

джерел 

 

1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7  



 

1 Широке 

інформування 

населення 

району про 

зміни в чинному 

законодавстві 

шляхом 

використання 

різних 

інформаційних 

джерел 

2,5 - 1,0 1,5 - - - - - -  

2 Своєчасне 

надання 

населенню 

району всіх 

видів соціальних 

допомог, 

житлових 

субсидій, пільг 

та компенсацій 

72,0 - 35,5 36,5 - 16,0 - 16,0 - -  



 

3 Фінансування 

відрядних для 

проведення 

виїзних 

прийомів 

працівників 

управління у 

неселені пункти 

району для 

проведення 

інфрмаційно-

розяснювальної 

роботи, збору 

документіві 

оформлення 

субсидій 

безпосередньо 

на місцях та 

відвезення справ 

на перевірку до 

Центру з 

нарахування та 

виплати 

допомог до м. 

Чернівці 

4,0 - 1,0 3,0 - - - - - -  

  Всього 78,5 - 37,5 41,0 - 16,0 - 16,0 - -  

               

Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.  

               

               



 

 6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:    

             тис. грн.  

                   

№ з/п Джерела 

фінансува

ння 

програми 

Джерело 

інформації 

Визначено 

програмою 

Затве

рдже

но 

бюд-

жето

м 

Профі-

нансо-

вано 

викори

стано 

Рівень виконання (%)  

до 

затвердже

ного 

бюджето

м              

(гр.7: 

гр.5) 

до 

визначеног

о 

програмою 

(гр.7:гр.4) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 державно

го 

бюджету 

               

2 районног

о 

бюджету 

Ф.2Д, Ф.4-4Д 35,5 16,0 16,0 16,0 100 45  

3 інших 

місцевих 

бюджетів 

Ф.2Д, Ф.4-4Д 36,5 0,0 0,0 0,0 0 0  

4 Інші 

кошти, 

дозволені 

законом 

               

5 Всього   72,0 16,0 16,0 16,0 х 22  

Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою виникла у зв'язку з тим, що не виділено 

асигнувань визначених програмою. 

 



 

               

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша 

інформація 

 

          ,     

 6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:    

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело 

інформації 

Затверджено 

програмою 

Виконано Рівень 

виконання 

до 

затверджен

ого 

програмою 

(%) 

 

1 2   4 5 6 7  

  Кількість 

одержувачів 

тис.чол. звітність 16 13,6 85%  

Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою пояснюється тим, що змінився порядок 

нарахування соціальних допомог та субсидій. Збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму 

призвело до зменшення кількості отримувачів соціальних допомог та субсидій.  

 

               

 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:    

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело 

інформації 

Затверджено 

програмою 

Виконано Рівень 

виконання 

до 

затверджен

ого 

програмою 

 



 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Очікувані 

кошти 

тис.грн. звітність 78,5 16,00 20%  

Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.  

 6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:    

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело 

інформації 

Затверджено 

програмою 

Виконано Рівень 

виконання 

до 

затверджен

ого 

програмою 

(%) 

 

1 2   4 5 6 7  

1 Кількість 

коштів на 1 

особу 

грн. звітність 4,9 1,18 24%  

Розбіжність виникла у зв'язку з неповним фінансуванням програми і зменшенням кількості отримувачів соціальних допомог 

та субсидій. 

 



 

               

В графах 4 роздлів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша 

інформація 

 

Необхідно  зробити  порівняння  результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені 

програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що 

затверджені програмою. 

 

               

Уповноважена особа 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

   Оксана ВОЙТЕНКО    

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

               

Керівник фінансової 

служби 

   Тетяна ПАЛАМАРЮК    

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

               Уповноважена особа 

відповідального 

виконавця програми 

   

Тетяна ПАЛАМАРЮК 

   

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

 


