
1. Міністерство внутрішніх справ України100

Звіт 

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 1003000 Національна гвардія України

3.

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

1003130 Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

0310

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)(КФКВК)

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

№ з/п Ціль державної політики

 1 Забезпечення публічної безпеки і порядку

Мета бюджетної програми5.

Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.

разом
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

разом
загальний 

фонд

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення 

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11

Усього  16 594,5  16 594,5  16 594,5  16 594,5

тис. гривень
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 16594,5 16594,5 1  16594,5  16594,5Доплата до грошового забезпечення військовослужбовцям, які 

забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код 

державної 

цільової

програми

Назва державної цільової програми

11109876543

разом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

21

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру
Показники

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної 

програми

разом
загальний 

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1 2 3 4 8 9 10 12 13765

разом
спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд
разом

спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд

1 затрат

Граничний розмір доплати до 

грошового забезпечення 

військовослужбовцям

відс. управлінський 

облік

 50  50 1  50  50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

Чисельність 

військовослужбовців, яким 

здійснено доплату до грошового 

забезпечення, з них:

осіб управлінський облік, штатний 

розпис

 4004  4004 1  4004  4004

Військовослужбовців строкової 

служби, яким здійснено доплату 

до грошового забезпечення

осіб управлінський облік, штатний 

розпис

 1865  1865 2  1865  1865

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності
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Середньомісячний розмір 

доплати до грошового 

забезпечення 

одному військовослужбовцю 

(крім військовослужбовців 

строкової служби)

грн. управлінський 

облік

 6386  2 1  6384

Середньомісячний розмір 

доплати до грошового 

забезпечення 

одному військовослужбовцю 

строкової служби

грн. управлінський 

облік

 208 -2 2  210

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Показники середньомісячних розмірів доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям наведені відповідно до фактично проведених виплат.

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

Реалізація заходів передбачених паспортом бюджетної програми дозволила здійснити доплату до грошового забезпечення 4 004 військовослужбовцям, 

залученим до виконання завдань з забезпечення життєдіяльності населення на період дії карантину, з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Забезпечення публічної безпеки і порядку" мета бюджетної 

програми у 2021 році досягнена, завдання виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Юрій ЛУБКОВИЧДержавний секретар МВС України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


