
 

 

 

 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

 

1.      0100000                                          __________Помічнянська міська рада_______________ 

            (КПКВК МБ)                                                (найменування головного розпорядника)  

2.      0110000                                          __________Помічнянська міська рада_______________ 

            (КПКВК МБ)                                                (найменування відповідального виконавця)  

3.      0113242                     1090             Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

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

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

570 688,1  570 688,1 548 232,5  548 232,5 -22 455,6  -22 455,6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 15 листопада 2018 року № 908) 



 

 

 

 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Забезпечення 

надання додаткової 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим 

громадянам міста, 

соціальної допомоги 

тяжкохворим, 

онкохворим дітям і 

дорослим, виплат 

ліквідаторам 

наслідків аварії на 

ЧАЕС, виплатами 

учасників 

Афганської війни, 

виплатами ветеранів 

Великої Вітчизняної 

Війни, матеріальної 

допомоги учасникам 

АТО та їхнім сім’ям 

570 688,1  570 688,1 548 232,5  548 232,5 -22 455,6  -22 455,6 

  Усього 570 688,1  570 688,1 548 232,5  548 232,5 -22 455,6  -22 455,6 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                       

Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби 



 

 

 

 

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

(грн) 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми  

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити)  Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Програма соціально-

економічного розвитку на 2018 

рік 

570 688,1  570 688,1 548 232,5  548 232,5 -22 455,6  -22 455,6 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                        

Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

№ 

з/

п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів) 

Відхилення 

 

   

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд усього 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд усього 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 

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

 Завдання 1 Надання соціальної допомоги онкохфорим дітям 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 16.08.2018 

45000,0  45000,0 

 

45000,0  
45000,0    



 

 

 

онкохворим 

дітям 

№347  

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість 

онкохворих 

дітей 

осіб Звітність 3  3 3 
 

3    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї 

онкохворої 

дитини 

грн. 
Розрахункові 

дані 
15000,0  15000,0 15000,0 

 
15000,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохворим 

дітям 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 2 Надання матеріальної допомоги дітям з патологічними захворюваннями віком до 1 року 



 

 

 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги дітям 

з 

патологічними 

захворюванням

и 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№ 125 
10000,0  10000,0 10000,0 

 
10000,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість дітей осіб Звітність 1  1 1 
 

1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї дитини 

грн. 

Розрахункові 

дані 

 

10000,0  10000,0 10000,0 
 

10000,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

соціальної 

допомоги  дітям 

з 

патологічними 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    



 

 

 

захворюванням

и віком до 1 

року 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 3 Надання соціальної допомоги онкохфорим дорослим 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохворим 

дорослим 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

20000,0 

 

 

20000,0 20000,0 
 

20000,0    

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохворим 

дорослим  

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№ 184 

60000,0  60000,0 60000,0 
 

60000,0    

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохворим 

дорослим  

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№ 450 

50000,0  50000,0 50000,0 
 

50000,0    

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохвором 

дорослим 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 18.07.2018 

№339 

5000,0  5000,0 5000,0 
 

5000,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 



 

 

 

 Кількість 

онкохворих 

дорослих 

осіб 

 

Звітність 20  20 20 
 

20    

 Кількість 

онкохворих 

дорослих 

осіб 

Звітність 

2  2 2 
 

2    

 Кількість 

онкохворих 

дорослих 

осіб 

Звітність 

2  2 2 
 

2    

 Кількість 

онкохворих 

дорослих 

осіб 

Звітність 

1  1 1 
 

1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї 

онкохворої 

людини 

грн. 
Розрахункові 

дані 
1000,0  1000,0 1000,0 

 
1000,0    

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї 

онкохворої 

людини 

грн. 
Розрахункові 

дані 
30000,0  30000,0 30000,0 

 
30000,0    

 Середні 

витрати на 
грн. 

Розрахункові 

дані 
25000,0  25000,0 25000,0 

 
25000,0    



 

 

 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї 

онкохворої 

людини 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї 

онкохворої 

людини 

грн. 
Розрахункові 

дані 
5000,0  5000,0 5000,0 

 
5000,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

соціальної 

допомоги 

онкохворим 

дорослим 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 4 Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їхнім сім’ям 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання разової 

матеріальної 

допомоги 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

 

 

10000,0 

 

 10000,0 8000,0 
 

8000,0 -2000,0  -2000,0 



 

 

 

учасникам 

АТО, які 

вперше були 

призвані до 

участі в 

Антитерористи

чній операції 

№77 

 Заплановані 

видатки на 

надання 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

учасникам АТО 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

18200,0   18200,0 15000,0 
 

15000,0 -3200,0  -3200,0 

 Видатки на 

надання 

матеріальної 

допомоги 

сім’ям загиблих 

учасників АТО 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№121 

20000,0  20000,0 20000,0 
 

20000,0    

 Видатки на 

надання 

одноразової 

грошової 

допомоги для 

придбання 

вугілля сім’ям 

загиблих 

учасників АТО 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№121 27000,0  27000,0 27000,0 
 

27000,0    

 Видатки на 

надання 

одноразової 

грошової 

допомоги 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

5000,0  5000,0 0,0 
 

0,0 -5000,0  -5000,0 



 

 

 

жінкам – 

учасникам 

антитерористич

ної операції  

при народженні 

дитини 

 Видатки на 

надання 

матеріальної 

допомоги у разі  

захворювання 

члена сім'ї  

учасника АТО 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

10000,0   10000,0 10000,0 
 

10000,0    

 Одноразова 

грошова 

допомога 

учасникам АТО 

з нагоди 

відзначення 

Дня захисника 

України 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 14.09.2018 

№353 
79000,0  79000,0 78000,0 

 
78000,0 -1000,0  -1000,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Розбіжність пояснюється тим, що не було серед мешканців ОТГ жінок-учасників АТО  

2 продукту                 

 Кількість 

учасників АТО, 

для надання 

разової 

матеріальної 

допомоги 

осіб Звітність 10  10 8 
 

8 -2  -2 

 Кількість 

учасників АТО, 

для надання 

осіб Звітність 7  7 6 
 

6 -1  -1 



 

 

 

разової 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

 Кількість 

загиблих  
осіб Звітність 1  1 1 

 
1    

 Кількість сімей осіб Звітність 3  3 3 
 

3    

 Кількість жінок 

– учасниць 

АТО 

осіб Звітність 1  1 0 
 

0 -1  -1 

 Кількість 

хворих членів 

сімей учасників 

АТО 

осіб Звітність 10  10 10 
 

10    

 Кількість 

учасників АТО 
осіб Звітність 158  158 156 

 
156 -2  -2 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї особи 

грн. 
Розрахункові 

дані 
1000,0  1000,0 1000,0 

 
1000,0    

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

однієї особи 

грн. 
Розрахункові 

дані 
2600,0  2600,0 2600,0 

 
2600,0    

 Середні грн. Розрахункові 20000,0  20000,0 20000,0 
 

20000,0    



 

 

 

витрати на 

надання однієї 

матеріальної 

допомоги  

дані 

 Середні 

витрати на 

надання однієї 

матеріальної 

допомоги на 

придбання 

вугілля 

грн. 
Розрахункові 

дані 
9000,0  9000,0 9000,0 

 
9000,0    

 Середні 

витрати на 

надання однієї 

одноразової 

грошової 

допомоги 

жінкам – 

учасникам 

антитерористич

ної операції  

при народженні 

дитини 

грн. 
Розрахункові 

дані 
5000,0  5000,0 0,0 

 
0,0 -5000,0  -5000,0 

 Середні 

витрати на 

надання однієї 

матеріальної 

допомоги у разі  

захворювання 

члена сім'ї  

учасника АТО 

грн. 
Розрахункові 

дані 
1000,0  1000,0 1000,0 

 
1000,0    

 Середні 

витрати на 

надання однієї 

грн. 
Розрахункові 

дані 
500,0  500,0 500,0 

 
500,0    



 

 

 

матеріальної 

допомоги 

учаснику АТО з 

нагоди 

відзначення 

Дня захисника 

України 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

матеріальної 

допомоги 

учасникам АТО 

та їхнім сім’ям  

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
93,38   -6,62 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 5 Забезпечення поховання безрідних осіб 

1 затрат                 

 Видатки на 

поховання 

безрідних осіб  грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

3000,0  3000,0 3000,0 
 

3000,0    

 Видатки на 

послуги з 

перевезення 

небіжчиків 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

4900,0  4900,0 4844,06 
 

4844,06 -55,94  -55,94 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 



 

 

 

2 продукту                 

 Кількість 

похованих 

безрідних осіб 

осіб 

Звітність 

6  6 5 
 

5 -1  -1 

 Кількість 

небіжчиків 
осіб 

Звітність 
2  2 2 

 
2 0  0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на одне 

поховання 

грн. 
Розрахункові 

дані 
500,0  500,0 600,0 

 
600,0 +100,0  +100,0 

 Середні 

витрати на одне 

поховання 

грн. 
Розрахункові 

дані 
2450,0  2450,0 2422,03 

 
2422,03 -27,97  -27,97 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

поховання 

безрідних осіб 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
99,29   -0,71 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 6 Надання соціальної допомоги ветеранам ВВВ 

1 затрат                 

 Видатки 

ветеранам ВВВ 

із розрахунку 

на рік, з 

помісячною 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

12000,0   12000,0  9000,0 
 

9000,0 -3000,0  -3000,0 



 

 

 

виплатою у 

розмірі 100грн. 

для 1 ветерана 

 Видатки 

ветеранам ВВВ 

до Дня 

Перемоги  

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

4500,0  4500,0 4000,0 
 

4000,0 -500,0  -500,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість 

ветеранів ВВВ 
осіб 

Звітність 
10  10 5 

 
5 -5  -5 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

одного ветерана  

грн. 
Розрахункові 

дані 
1200,0  1200,0 1200,0 

 
1200,0    

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

одного ветерана 

до Дня 

Перемоги 

грн. 
Розрахункові 

дані 
450,0  450,0 450,0 

 
450,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень % Розрахункові 
 

 100 
  

78,79   -21,21 



 

 

 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

матеріальної 

допомоги 

ветеранам ВВВ 

дані 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 7 Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території Афганістану 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання 

одноразової 

грошової 

допомоги для 

учасників 

бойових дій на 

території 

Афганістану до 

Дня 

вшанування 

учасників 

бойових дій на 

території інших 

держав  

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

14400,0   14400,0 14400,0 
 

14400,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість осіб, 

які були 

учасниками 

бойових дій на 

території 

Афганістану 

осіб Звітність 48  48 48 
 

48    



 

 

 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

одного 

учасника 

бойових дій 

грн. 
Розрахункові 

дані 
300,0  300,0 300,0 

 
300,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

матеріальної 

допомоги 

учасникам 

бойових дій на 

території 

Афганістану 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 8 Надання матеріальної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 

1 затрат                 

 Видатки 

ліквідаторам 

наслідків аварії 

на ЧАЕС до 

Дня 

вшанування 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

32500,0  32500,0 32500,0 
 

32500,0    



 

 

 

учасників 

ліквідації 

наслідків аварії 

на 

Чорнобильській 

АЕС 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість 

ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС 

осіб Звітність 53  53 53 
 

53    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги для 

одного 

ліквідатора 

аварії  на ЧАЕС 

грн. 
Розрахункові 

дані 
613,21  613,21 613,21 

 
613,21    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

матеріальної 

допомоги 

ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    



 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 9 Надання соціальної допомоги особам по догляду за непрацюючими інвалідами 

1 затрат                 

 Видатки 

особам, що 

доглядають за 

непрацюючими 

інвалідами 

 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 14.06.2018 

№ 276 

9588,1  9588,1 4644,97 
 

4644,97 -4943,13  -4943,13 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість осіб осіб Звітність 4  4 2 
 

2 -2  -2 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

надання однієї 

допомоги 

грн. 
Розрахункові 

дані 
2397,03  2397,03 2322,49 

 
2322,49 -74,54  -74,54 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

соціальної 

допомоги 

особам, що 

доглядають за 

непрацюючими 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
48,45   -51,55 



 

 

 

інвалідами  

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 10 Надання соціальної допомоги на лікування жителям громади 

1 затрат                 

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги на 

лікування 

жителю 

громади 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 16.08.2018 

№350 

85000,0  85000,0 85000,0 
 

85000,0    

 Видатки на 

надання 

соціальної 

допомоги на 

лікування 

жителю 

громади 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 09.11.2018 

№450 

30000,0  30000,0 30000,0 
 

30000,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість осіб, 

яким надана 

матеріальна 

допомога 

осіб Звітність 1  1 1 
 

1    

 Кількість осіб, 

яким надана 

матеріальна 

допомога 

осіб Звітність 1  1 1 
 

1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 



 

 

 

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги на 

одного жителя 

громади 

грн. 
Розрахункові 

дані 
85000,0  85000,0 85000,0 

 
85000,0    

 Середні 

витрати на 

надання 

матеріальної 

допомоги на 

одного жителя 

громади 

грн. 
Розрахункові 

дані 
30000,0  30000,0 30000,0 

 
30000,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

видатків на 

надання 

соціальної 

допомоги 

жителям 

громади 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 11 Оплата послуг наданих УкрПоштою 

1 затрат                 

 
Видатки на 

оплату послуг 

Укрпошти 

грн. 

Рішення 

Помічнянської  

міської ради 

від 09.11.2018 

15100,0   15100,0 12843,5 
 

12843,5 -2156,5  -2156,5 



 

 

 

№450 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість осіб, 

яким  надана 

соціальна і 

матеріальна 

допомога  

осіб Звітність 362  362 331 
 

    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

послуги 

Укрпошти для 

однієї особи 

грн. 
Розрахункові 

дані 
41,71  41,71 38,80 

 
38,80 -2,91  -2,91 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

витрат на 

послуги 

Укрпошти 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
85,06   -14,94 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли 

за незалежних від виконавця програми обставин 

 

Міський голова                                                                            __________                                                      М.М. Антошик 
                                                                                                                             (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище) 
Керівник фінансового відділу                                                     __________                                                      Т.В. Чіпегіна  
                                                                                                                                   (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище)             
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