
 

 

 

 

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.      0114082                     0829             ______Інші заходи в галузі культури і мистецтва _____ 

            (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 

100 000,0  100 000,0 97 359,4  97 359,4 -2 640,6  -2 640,6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 15 листопада 2018 року № 908) 



 

 

 

 

 

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 

100 000,0  100 000,0 97 359,4  97 359,4 -2 640,6  -2 640,6 

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

освоєння коштів здійснено через відсутність потреби 

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 протягом 

року дозвілля для 

населення територіальної 

громади, культурного 

відпочинку під час 

святкових заходів 

100 000,0  100 000,0 97 359,4  97 359,4 -2 640,6  -2 640,6 

  Усього 100 000,0  100 000,0 97 359,4  97 359,4 -2 640,6  -2 640,6 

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  Забезпечення протягом року дозвілля для населення територіальної громади під час святкових заходів 

1 затрат                 

 Обсяг видатків 

на придбання 

статуеток, 

грамот, медалей 
грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

12700,0  12700,0 

 

10789,6 

 

 

 

10789,6 

 

-1910,4  -1910,4 

 Обсяг видатків 

на придбання 

подарунків та 

подарункових 

наборів 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

35000,0  35000,0 34718,5 
 

34718,5 -281,5  -281,5 

 Обсяг видатків 

на придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання, 

інвентарю для 

проведення 

культурно-

масових заходів 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 24000,0  24000,0 23551,3 
 

23551,3 -448,7  -448,7 



 

 

 

 Обсяг видатків 

на послуги з 

перевезення 

дітей для 

перегляду 

фільму, 

мультфільму, 

до музею. 

Послуги з 

перевезення 

артистів 

грн. 

Довідка про 

зміни до 

кошторису № 

93 від 

12.09.2018 

12300,0  12300,0 12300,0 
 

12300,0    

 Обсяг видатків 

на послуги з 

організації, 

проведення та 

технічного 

забезпечення 

культурно-

масових заходів 

грн. 

Довідка про 

зміни до 

кошторису 

№80 від 

09.08.2018 
16000,0  16000,0 16000,0 

 
16000,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю 

потреби в додаткових видатках 

2 продукту                 

 Кількість 

придбаних 

статуеток, 

медалей, грамот 

шт Звітність 74  74 63 
 

51    

 Кількість 

придбаних 

подарунків, 

подарункових 

наборів 

шт Звітність 194  194 192 
 

192    

 Кількість 

предметів, 
шт Звітність 40  40 39 

 
39    



 

 

 

матеріалу, 

обладнання 

 Кількість 

запланованих 

поїздок 

шт Звітність 6  6 5 
 

5 -1  -1 

 Кількість 

запланованих 

заходів 

шт Звітність 2  2 2 
 

2    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

придбання 

одного 

інвентарю 

грн. 
Розрахункові 

дані 
171,6  171,6 171,3 

 
171,3 -0,3  -0,3 

 Середні 

витрати на 

придбання 

одного 

подарунку, 

подарункового 

набору 

грн. 
Розрахункові 

дані 
180,4  180,4 180,3 

 
180,3 -0,1  -0,1 

 Середні 

витрати на 

придбання 

одного 

обладнання, 

матеріалу, 

предмету для 

проведення 

культурно-

масових заходів 

грн. 
Розрахункові 

дані 
600  600 603,9 

 
603,9 +3,9  +3,9 



 

 

 

 Середні 

витрати на одну 

поїздку 

грн. 
Розрахункові 

дані 
2050,0  2050,0 2050,0 

 
2050,0    

 Середні 

витрати на одну 

послугу з 

організації, 

проведення та 

технічного 

забезпечення 

культурно-

масових заходів 

грн. 
Розрахункові 

дані 
8000,0  8000,0 8000,0 

 
8000,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

закупівель 

інвентарю для 

проведення 

дозвілля для 

населення 

протягом року 

під час 

святкових 

заходів 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
96,32 -3,68  -3,68 

 Рівень 

виконання 

запланованих 

перевезень 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    

 Рівень 

виконання 

запланованих 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100    



 

 

 

видатків на 

послуги з 

організації, 

проведення та 

технічного 

забезпечення 

культурно-

масових заходів 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконане у повному обсязі 

 

 

Міський голова                                                                            __________                                                      М.М. Антошик 
                                                                                                                             (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище) 
 

 

Керівник фінансового відділу                                                     __________                                                      Т.В. Чіпегіна  
                                                                                                                                   (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище)             

 

 


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

