
                                                                                                                                              від 15 листопада 2018 року № 908 

 

 

 

 

 Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.   0100000_                              _________Помічнянська міська рада__________ 

           (КПКВК МБ)                                   (найменування головного розпорядника) 

2.    1010000                                                   Помічнянська міська рада__________ 

           (КПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця) 

3. 0119150                0180               Інші дотації з місцевого бюджету 
(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 

111000,0  111000,0 111000,0  111000,0    

 

 

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 

                                                                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Інші дотації з місцевого 

бюджету 

111000,0  111000,0 111000,0  111000,0    

 Поточні трансферти органам 

державного управління інших 

рівнів 

40000,0  40000,0 40000,0  40000,0    

 Інші дотації з місцевого 

бюджету на утримання 

Добровеличківської 

центральної районної лікарні 

50000,0  50000,0 50000,0  50000,0    

 Інші дотації з місцевого 

бюджету на придбання путівок 

для оздоровлення дітей 

пільгових категорій населення 

12000,0  12000,0 12000,0  12000,0    

 Інші дотації з місцевого 

бюджету на послуги зв'язку 

пільгових категорій жителів 

громади 

9000,0  9000,0 9000,0  9000,0    

  Усього 111000,0  111000,0 111000,0  111000,0    

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
Завдання програми виконане в повному обсязі 

 

       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 

111000,0  111000,0 111000,0  111000,0    

Усього 111000,0  111000,0 111000,0  111000,0    



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

   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 

 
   

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 12 13 

 Завдання Інші дотації з місцевого бюджету 

1 затрат                 

  Обсяг коштів, 

передбачених на 

відшкодування 

витрат на автобусне 

перевезення 

пільгових категорій 

міста 

 грн  кошторис  40000,0  40000,0  40000,0   40000,0    

 Витрати на 

утримання 

Добровеличківської 

центральнної 

районної лікарні 

грн Рішення 

Помічнянської 

місцевої ради 

№336 від 

06.07.2018 

року 

50000,0  50000,0 50000,0  50000,0    

 Витрати на 

придбання путівок 

для оздоровлення 

дітей пільгових 

категорій 

грн Рішення 

Помічнянської 

місцевої ради 

№336 від 

06.07.2018 

року 

12000,0  12000,0 12000,0  12000,0    

 Витрати на послуги 

зв'язку пільгових 

категорій жителів 

громади 

грн Рішення 

Помічнянської 

місцевої ради 

№354 від 

14.09.2018 

року 

9000,0  9000,0 9000,0  9000,0    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 



2 продукту                 

  Кількість жителів, 

охоплених пільгами 

осіб  Звітні дані  667   667  667    667    

 Кількість населення 

що обслуговується 

осіб  Звітні дані 10256  10256 10256  10256    

 Кількість путівок на 

оздоровлення 

шт Звітні дані 2  2 2  2    

 Кількість жителів, 

охоплених пільгами 

осіб Звітні дані 32  32 32  32    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  Середеня вартість 

квитка 

 грн  Звітні дані 

перевізників 

 60,0  60,0  60,0  60,0    

 Обсяг витрат на 

одиницю населення 

грн Розрахунок 4,9  4,9 4,9  4,9    

 Середня вартість 

путівки 

грн Розрахунок 6000,0  6000,0 6000,0  6000,0    

 Обсяг витрат на 

одиницю населення 

грн Розрахунок 281,0  281,0 281,0  281,0    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  Відсоток виконання   %  Розрахунок  100  100 100    100    

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)             
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