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1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт

  

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
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8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)
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Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 
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загальний 

фонд

1

ЗВІТ

0

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Співфінансування організації громадських робіт

1 Створення сприятливої кон'юктури на регіональному ринку праці, зменшення регіональної диференції у сфері зайнятості, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 2

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

151 276 -103 0

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком забезпечення організації та проведення громадських робіт у 2020 році по загальному фонду бюджету становлять  151 276 грн, що на              103 

грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,9 %. Відхилення пояснюється економією при здійсненні видатків.

-103 0 -103УСЬОГО 151 379 0 151 379 151 276 0

2700000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
41844390

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

2710000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
41844390

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2713210 3210 1050
Організація та проведення громадських робіт

11201100000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)
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Найменування місцевої/регіональної програми
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10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

0

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Любов ЛИЧОВА
(підпис)

-103

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-103

(ініціали та прізвище)(підпис)

Директор департаменту - начальник управління економіки Ніна РАХУБА

Протягом 2020 року до громадських робіт були залучені 128 осіб з числа безробітних та профінансовано 302,6 тис. грн, з яких 151,3 тис.грн, або 50% кошти міського бюджету та 151,3 тис.грн, або 50% 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

       126 осіб працювали в управліннях соціального захисту населення виконавчих комітетів Фортечної та Подільської районних  у м. Кропивницькому радах;

       2 особи в Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечної районної у місті Кропивницькому раді.

       Під час виконання громадських робіт безробітні виконували суспільно-корисні роботи по догляду та наданню допомоги особам соціально незахищених верствам населення та особам, які 

потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом, а також  інформували населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.

      Організація громадських робіт здійснювалась впродовж  І кварталу 2020 року, оскільки після набрання чинності постанови  КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 ”Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19” фінансування даних заходів за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було 

призупинено.

продукту

0 151 379 151 276 0

усього
загальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
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0 ефективності

0 128 128 0 128 00
кількість громадян 

залучених до участі в 

громадських роботах

осіб

Дані роботодавців (підприємств, 

установ, організацій) 128

0
середні витрати на 

одного працівника
грн.

Розрахунок (2020 рік - 151379 

грн/128 кільк.осіб)
1 183

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  Фактичні середні витрати на одного працівника за напрямком забезпечення організації та 

проведення громадських робіт у 2020 році складають 1182,0 грн, що на  - 1,0 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,9 %. Відхилення пояснюється 

економією при здійсненні видатків.Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показник продукту по кількості громадян залучених до участі в громадських роботах виконано на 

100%. Середні витрати на одного працівника зменшились на 1 грн.
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