
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 иоку
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.

(КПКВК МБ) 

0200000/’0210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0210150

(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

опі районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7967,40 137,77 8105,17 7419,86 112,67 7532,54 -547,54 -25,09 -572,63

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0210150 0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

7967,40 137,77 8105,17 7419,86 112,67 7532,54 -547,54 -25,09 -572,63

2 0210150 0150
Забезпечення виконання наданих законодавством 

повноважень 7967,40 137,77 8105,17 7419,86 112,67 7532,54 -547,54 -25,09 -572,63
Економія коштів утворилась 
внаслідок наявності вакантних 
посад та застосування 
елктронних закупівель

Усього 7967,40 137,77 8105,17 7419,86 112,67 7532,54 -547,54 -25,09 -572,63

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0210150

0210150 - Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі ї ї  

створення), міської, селищної, 
сільської рад

0,00

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень 0,00

Затрат 0,00
кількість штатних одиниць од. Рішення сесії 43,00 42,00 -1,00

Пояснення щодо п зичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: переведення слюсаря-електізика у групу "Благоустрій"
Продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, 
заяв, скарг од. Статистичні дані 2800,00 3120,00 320,00

І Іояснення щодо п зичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості листів
кількість прийнятих нормативно- 

правових актів од. Статистичні дані 950,00 807,00 -143,00

Пояснення щодо п зичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості прийнятих рішень
Ефективності 0,00

0210150 витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

тис.грн. Розрахунок 188,50 179,40 -9,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність вакантних посад

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

1. 0200000

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 
на 31.12.2018 року

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.

(КПКВК МБ) 

0200000/0210000
(найменування головного розпорядника) 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213240 Інші заклади та заходи

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

240,40 0,00 240,40 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00
240,40 0,00 240,40 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити)за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0213242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 240,40 0,00 240,40 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00

2 0213242 3242

Забезпечення повноцінного матеріального рівня 
матерів, загиблих афганців та учасників АТО, 

учасників АТО, надання допомоги сім'ям 
померлого або особі, які здійснила поховання за 

останнім місцем проживання

240,40 0,00 240,40 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00

Усього 240,40 0,00 240,40 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



* 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0213242
0213242 - Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального 
забезпечення

0,00

Забезпечення повноцінного 
матеріального рівня матерів, 

загиблих афганців та учасників 
АТО, учасників АТО, надання 
допомоги сім'ям померлого або 

особі, які здійснила поховання за 
останнім місцем проживання

0,00

Затрат 0,00
кількість потребуючих соціаної 

матеріальної допомоги
осіб Рішення сесії селищної ради 37,00 37,00 0,00

Продукту 0,00
кількість осіб, які отримують 

матеріальну допомогу осіб Рішення сесії селищної ради 22,00 22,00 0,00

Ефективності 0,00
середній розмір соціальної 

матеріальної допомоги
грн. Розрахунок 2000,00 2000,00 0,00

Якості 0,00
частина отримувачів, відносно осіб, 

які потребують соціальної 
матеріальної допомоги

відс.
статистичні дані

46,90 46,90 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фовд разом загальний
фонд

спеціальний
фовд разом загальний

фовд
спеціальний

фовд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. ,

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.

(КПКВК МБ) 

0200000/0210000

(найменування головного розпорядника)
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, 
Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

3.

(КПКВК МБ) 

0214080

(найменування відповідального виконавця)
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

133,16 0,00 133,16 130,83 0,00 130,83 -2,33 0,00 -2,33
133,16 0,00 133,16 130,83 0,00 130,83 -2,33 0,00 -2,33

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити)за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0214082 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 133,16 0,00 133,16 130,83 0,00 130,83 -2,33 0,00 -2,33

2 0214082 4082

Забезпечення інформування і задоволення творчих 
потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, 

розвиток та збагачення духовного потенціалу 133,16 0,00 133,16 130,83 0,00 130,83 -2,33 0,00 -2,33
Економія коштів утворилася 
внаслідок застосування 
електронних закупівель

Усього 133,16 0,00 133,16 130,83 0,00 130,83 -2,33 0,00 -2,33

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0214082 0214082 - Інш і заходи в галузі 
культури і мистецтва

0,00

Забезпечення інформування і 
задоволення творчих потреб 

інтересів громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та збагачення 

духовного потенціалу

0,00

Затрат 0,00
Видатки загального фонду на 

проведення заходів в галузі культури і 
мистецтва

грн.
Рішення сесії селищної ради

133160,00 130828,73 -2331,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних закупівель
Продукту 0,00

плановий обсяг фінансової підтримки 
за рахунок коштів иісцевих бюджетів грн.

Рішення сесії селищної ради
133160,00 130828,73 -2331,27

І Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних закупівель
Ефективності 0,00

середні витрати на один захід грн. Розрахунок 2000,00 1965,00 -35,00
Поясненії» щодо 111іичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних закупівель

Якості 0,00
відсоток фінансової підтримки на 

проведення заходів в галузі культури і 
мистецтва, відносно всіх проведених 

заходів

відс.

Статистичні дані

90,00 90,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданюугредшзвщ^еалізацію інвестиційних проектів (програм).
'сОФ'ібСь,

. ^ тпегРой
Сслищннй голова / / ^

Начальник фінансово-економічного відділу - головний
бухгалтер

П.Ю.Сегедій

(ініціали та прізвище)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.
(КПКВК МБ) 
0200000/4)210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.
(КПКВК МБ) 

0215010
(найменування відповідального виконавця)

Проведення спортивної роботи в регіоні

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42,00 0,00 42,00 34,08 0,00 34,08 -7,92 0,00 -7,92

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0215011 5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

42,00 0,00 42,00 34,08 0,00 34,08 -7,92 0,00 -7,92

2 0215011 5011
Проведення навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту з підготовки до 
регіональних змагань

42,00 0,00 42,00 34,08 0,00 34,08 -7,92 0,00 -7,92
Економія коштів утворилась 
внаслідок зменшення кількості 
навчально-тренувальних зборів

Усього 42,00 0,00 42,00 34,08 0,00 34,08 -7,92 0,00 -7,92

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0215011
0215011 - Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту
0,00

Проведення навчально- 
тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту з підготовки до 
регіональних змагань

0,00

Затрат 0,00
кількість навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських видів спорту 3 
підготовки до регіональних змагань, 

од.

од.

розпорядження селищного 
голови 12,00 10,00 -2,00

Пояснення щодо шзичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів
Продукту 0,00

кількість людино-днів навчально- 
тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту 3 підготовки до 
регіональних змагань, од.

од.

розпорядження селищного 
голови 700,00 568,00 -132,00

І Іонснсіїни щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості людино-днів внаслідок зменшення кількості навчально- 
трсіїуіішіі.них зборів

Ефективності 0,00
середні витрати на один людино-день 

навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 3 

підготовки до регіональних змагань, 
грн.

грн.

розрахунок

60,00 60,00 0,00

Якості 0,00
динаміка кількості навчально- 

тренувальних зборів з олімпійських 
видів спорту 3 підготовки до 

регіональних змагань порівняно з 
минулим роком, %

відс.

статистичні дані

0,00 0,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 К од ф ункц іон альн о ї к л асиф ікац ії ви датк ів  т а  креди туван ня бю дж ету вказується лиш е у  ви падку, коли бю дж етна п рограм а не п оділяється н а  підпрограм и.

2 Зазначаю ться  усі п ідпрограм и  т а  зав д ан н я, затвердж ен і паспортом  бю дж етної

3 П ункт 8 зап овню ється т ільки  для затвердж ени х  у  м ісцевому б ю дж еті ви дат к ів р ^ -* — ------------- інвестиц ійн их п роектів (програм ).

Селищний голова

Начальник фінансово-економічного відділу - головний 
бухгалтер

П.Ю.Сегедій

(ін іц іали та  прізвищ е)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВГГ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.
(КПКВК МБ) 
0200000/4)210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 
0216020

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

0620 надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

* 
-І 

1

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період Відхилення Пояснення щодо 
причин відхиленнязагальний

Фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0216020 6020

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово- 
комунальні послуги

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00

2 0216020 6020
Забезпечення функціонування ремонтно- 

будівельних організацій житлово-комунального 
господарства

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00

Усього 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
, період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
Фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



/. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0216020

0216020 - Забезпечення 
функціонування підприємств, 

установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні 

послуги

0,00

Забезпечення функціонування 
ремонтно-будівельних організацій 

житлово-комунального 
господарства

0,00

Затрат 0,00
кількість ремонтно-будівельних 

організацій житлово-комунального 
господарства, які потребують 

підтримки
од.

Рішення сесії селищної ради
1,00 0,00 -1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Продукту 0,00

кількість ремонтно-будівельних 
організацій житлово-комунального 

господарства, яким планується 
надання підтримки

од.
Рішення сесії селищної ради

1,00 0,00 -1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Ефективності 0,00

середня сума підтримки однієї 
ремонтно-будівельної організації 

житлово-комунального господарства тис.грн.
Рішення сесії селищної ради

50,00 0,00 -50,00

Пояснення щодо пзичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Якості 0,00

відсоток кількості ремонтно- 
будівельних організацій житлово- 
комунального господарства, яким 
планується надання підтримки, до 

кількості організацій, які її 
потребують

відс.

статистичні дані

100,00 0,00 -100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

Код ф ункціональної класифікації видатків т а  кредитування бюджету вказується лиш е у  випадку, коли бю джетна програма н е поділяється на підпрограми. 

2 Зіпнпчшо п .о і усі підпрограми т а  завдання, затверджені паспортом бю джетної програм]

* Пункт 8 заповню ється т ільки д ія  затверджених у  м ісцевому бюджеті видатків/ні

Селищний голова

Начальник фінансово-економічного відділу - 
бухгалтер

головний

•и цінних проектів (програм).

і&Х
-о 4

П.Ю.Сегедій

(ініціали та  прізвищ е)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000^0210000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0216030

(найменування відповідального виконавця)
Організація благоустрою населених пунктів

0620

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1735,22 190,16 1925,38 1573,56 186,09 1759,65 -161,66 -4,07 -165,73

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки(надані кредити)за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів 1735,22 190,16 1925,38 1573,56 186,09 1759,65 -161,66 -4,07 -165,73

2 0216030 6030
Збереження та утримання на належному рівні 
зеленої зони населеного пункту та поліпшення 

його екологічних умов
1735,22 190,16 1925,38 1573,56 186,09 1759,65 -161,66 -4,07 -165,73

Економія коштів утворилася 
внаслідок застосування 
електронних закупівель

Усього 1735,22 190,16 1925,38 1573,56 186,09 1759,65 -161,66 -4,07 -165,73-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

02X6030 0216030 - Організація благоустрою 
населених пунктів 0,00

Збереження та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

0,00

Затрат 0,00
площа території об'єктів зеленого 

господарства, яка підлягає 
санітарному прибиранню (догляду) га.

Рішення сесії селищної ради

7,50 7,50 0,00

Продукту 0,00
територія об'єктів зеленого 

господарства, на якій планується 
санітарне прибирання (догляд),

га.
Розпорядження селищного 

голови 3,00 3,00 0,00

Ефективності 0,00
середні витрати на санітарне 

прибирання (догляд) і га території 
об'єктів зеленого господарства тис.грн.

Розрахунок

231,40 209,80 -21,60

Пояснення ІЦОДО ПІтичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок зменшення кількості працівників
Якості 0,00

питома вага прибраної, доглянутої 
площі до площі, що підлягає догляду 

та прибіранню
відс.

Статистичні дані
40,00 40,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 3 /.  /«?, 2018 року 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000^0210000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0216070
(найменування відповідального виконавця)

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
720,00 0,00 720,00 718,44 0,00 718,44 -1,56 0,00 -1,56
720,00 0,00 720,00 718,44 0,00 718,44 -1,56 0,00 -1,56

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0216071 6071

Відшкодування різниці між розміром ціни 
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обгрунтованих витрат на їх виро

720,00 0,00 720,00 718,44 0,00 718,44 -1,56 0,00 -1,56

2 0216071 6071
Відшкодування різниці в тарифах підприємствам 

паливно-енергетичного комплексу 720,00 0,00 720,00 718,44 0,00 718,44 -1,56 0,00 -1,56
Економія коштів утворилася 
внаслідок зменшення об'ємів 
водопостачання

Усього 720,00 0,00 720,00 718,44 0,00 718,44 -1,56 0,00 -1,56

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0216071

0216071 - Відшкодування різниці 
між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та 
розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виро

0,00

Відшкодування різниці в тарифах 
підприємствам паливно- 

енергетичного комплексу
0,00

Продукту 0,00
кількість підприємств, яким 

планується надання трансферту од. Рішення сесії селищної ради 1,00 1,00 0,00

Ефективності 0,00
середня сума трансферту на одне 

підприємство
тис.грн. Рішення сесії селищної ради 720,00 718,44 -1,56

Пояснення ЩОДО П]зичин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок зменшення об'ємів водопостачання
Якості 0,00

відсоток відшкодованої різниці в 
тарифах підприємствам паливно- 

енергетичного комплексу до 
нарахованої

відс.

Статистичні дані

12,00 12,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

П.Ю.Сегедій

(ініціали та прізвище)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на______________ 31.12. 2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ)

2. 0200000/’0210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0217130

(найменування відповідального виконавця)
Здійснення заходів із землеустрою

0421

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
58,00 0,00 58,00 50,00 0,00 50,00 -8,00 0,00 -8,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки(надані кредити)за 
звітний період

Відхилення Пояснення щодо 
причин відхиленнязагальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0217130 7130 Здійснення заходів із землеустрою 58,00 0,00 58,00 50,00 0,00 50,00 -8,00 0,00 -8,00

2 0217130 7130

Проведення інвентаризації земель та розробка 
проектів землеустрою 58,00 0,00 58,00 50,00 0,00 50,00 -8,00 0,00 -8,00

Економія коштів утворилася 
внаслідок зменш ення сум и за 
виготовлення проекту 
землеустрою

Усього 58,00 0,00 58,00 50,00 0,00 50,00 -8,00 0,00 -8,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0217130 0217130 - Здійснення заходів із 
землеустрою 0,00

Проведення інвентаризації земель 
та розробка проектів землеустрою 0,00

Затрат 0,00
кількість земель, що потребують 

інвентаризації
тис.га Рішення сесії 100,00 100,00 0,00

Продукту 0,00
кількість земель, на яких планується 

провести інвентаризацію тис.га Рішення сесії 36,10 36,10 0,00

Ефективності 0,00
середні видатки на 1 га, який 

планується проінвентаризувати
тис.грн. Розрахунок 1,61 1,39 -0,22

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок зменшення суми за виготовлення проекту землеустрою
Якості 0,00

відсоток проінвентаризованих земель 
до тих, які необхідно 
проінвентаризувати

відс.
статистичні дані

36,10 36,10 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Начальник фінансово-економічного відділу - головний
бухгалтер

П.Ю.Сегедій

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 ооку
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.

(КПКВК МБ) 

0200000/'0210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0217460

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
521,40 72,00 593,40 463,11 71,89 535,00 -58,29 -0,11 -58,40
521,40 72,00 593,40 463,11 71,89 535,00 -58,29 -0,11 -58,40

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення
загальний

Фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0217461 7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
521,40 72,00 593,40 463,11 71,89 535,00 -58,29 -0,11 -58,40

2 0217461 7461
Забезпечення утримання об’єктів транспортної 

інфраструктури 521,40 72,00 593,40 463,11 71,89 535,00 -58,29 -0,11 -58,40
Економія коштів утворилася 
внаслідок застосування 
електронних закупівель

Усього 521,40 72,00 593,40 463,11 71,89 535,00 -58,29 -0,11 -58,40

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0217461

0217461 - Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньо? 

інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

0,00

Забезпечення утримання об'єктів 
транспортної інфраструктури 0,00

Затрат 0,00
обсяг видатків на утримання об'єктів 

транспортної інфраструктури грн.
Рішення сесії селищної ради

593,40 535,00 -58,40

1 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних закупівель
Продукту 0,00

кількість об'єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 

утримувати
тис.кв.м

розпорядження селищного 
голови 336,00 336,00 0,00

Ефективності 0,00
середня вартість утримання одного 

об'єкта транспортної інфраструктури грн.
розрахунок

1,97 1,59 -0,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних закупівель
Якості 0,00

темпи зростання кількості об'єктів 
транспортної інфраструктури, що 

утримуються, порівняно з попереднім 
роком

відс.

статистичні дані

0,00 0,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надаї [ізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Начальник фінансово-економічного відділу - головний
бухгалтер

П.Ю.Сегедій

(ініціали та прізвище)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

2.

(КПКВК МБ) 

0200000/4)210000

(найменування головного розпорядника) 
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

3.

(КПКВК МБ) 

0217680

(найменування відповідального виконавця)
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8,00 0,00 8,00 2,50 0,00 2,50 -5,50 0,00 -5,50

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом загальний

Фонд
спеціальни 

й фонд
разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0217680 7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

8,00 0,00 8,00 2,50 0,00 2,50 -5,50 0,00 -5,50

2 0217680 7680 Забезпечити реалізацію наданих законодавством 
повноважень

8,00 0,00 8,00 2,50 0,00 2,50 -5,50 0,00 -5,50

Усього 8,00 0,00 8,00 2,50 0,00 2,50 -5,50 0,00 -5,50

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

Фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



/. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0217680
0217680 - Членські внески до 
асоціацій органів місцевого 

самоврядування
0,00

Забезпечити реалізацію наданих 
законодавством повноважень 0,00

Затрат 0,00
кількість асоціацій

од. Рішення сесії селищної ради 2,00 1,00 -1,00

Продукту 0,00
Загальна сума членських внесків тис.грн. Рішення сесії селищної ради

8,00 2,50 -5,50

Ефективності 0,00
середня сума членськи внесків грн. Розрахунок 4,00 2,50 -1,50

Якості 0,00
Збільшення суми внесків відносно 

минулого року
відс. Статистичні дані -23,80 0,00 23,80

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



0200000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 ооку
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0200000/4)210000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0320

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
80,00 0,00 80,00 60,60 0,00 60,60 -19,40 0,00 -19,40

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити)за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

Фонд
спеціальни 

й фонд разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0218110 8110 Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного

80,00 0,00 80,00 60,60 0,00 60,60 -19,40 0,00 -19,40

2 0218110 8110

Зниження ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій техногеного та природного характеру, 

ліквідація їх наслідків, підвищення рівня безпеки 
та захист території від нещасних випадків

80,00 0,00 80,00 60,60 0,00 60,60 -19,40 0,00 -19,40
Економія коштів утворилася 
внаслідок застосування 
електронних закупівель

Усього 80,00 0,00 80,00 60,60 0,00 60,60 -19,40 0,00 -19,40

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0218110
0218110 - Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Ш  і 0,00

Зниження ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій техногеного 
та природного характеру, ліквідація 

їх наслідків, підвищення рівня 
безпеки та захист території від 

нещасних випадків

0,00

Затрат 0,00
обсяг видатків тис.грн. Рішення сесії 80,00 60,60 -19,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних торгів
Продукту 0,00

кількість придбаного ПММ літр Розрахунок 2500,00 2000,00 -500,00
1 Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок відсутності потреби

Ефективності 0,00
0218110 середня вартість 1 л. ПММ грн. Розрахунок 32,00 30,30 -1,70

І Іояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів внаслідок застосування електронних торгів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

0200000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2018 року
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0200000/Ю210000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0213210 Організація та проведення громадських робіт
1050

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 52,92 52,92 0,00 46,21 46,21 0,00 -6,71 -6,71

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки(надані кредити)за 
звітний період

Відхилення Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

Фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0213210 3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 52,92 52,92 0,00 46,21 46,21 0,00 -6,71 -6,71

2 0213210 3210
Збережнення та утримання на належному рівні 
зеленої зони населеного пункту та поліпшення 

його екологічних умов
0,00 52,92 52,92 0,00 46,21 46,21 0,00 -6,71 -6,71

Економія коштів утворилась 
внаслідок зменшення кількості 
працівників

Усього 0,00 52,92 52,92 0,00 46,21 46,21 0,00 -6,71 -6,71

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

0213210 0213210 - Організація та проведення 
громадських робіт 0,00

Збережнення та утримання на 
належному рівні зеленої зони 

населеного пункту та поліпшення 
його екологічних умов

0,00

Затрат 0,00
площа території об'єктів зеленого 

господарства, яка підлягає 
санітарному прибиранню (догляду) га.

Розпорядження селищного 
голови 7,50 7,50 0,00

Продукту 0,00
територія зеленого господарства, на 

якій планується санітарне прибирання 
(догляд)

га.
Розпорядження селищного 

голови 4,00 4,00 0,00

Ефективності 0,00
середні витрати на санітарне 

прибирання (догляд) 1 га території 
об'єктів зеленого господарства тис.грн.

розрахунок

7,30 6,20 -1,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості працівників
Якості 0,00

питома вага прибраної, доглянутої 
площі до площі, що підлягає догляду 

та прибиранню
відс.

статистичні дані
4,00 4,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ■ 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надацн^редщзода реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Начальник фінансово-економічного відділу - головний
бухгалтер

П.Ю.Сегедій

(ініціали та прізвище)

О.В. Корж

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

1. 0200000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчі органи місцевих рад.Рада міністрів Автономної Республіки К р и м , державна адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська. Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні 
адміністрацііїУправління. відділи)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період _______________________________________________________________________________(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18880,660 560,322 19440,982 17826,126 539,364 18365,490 -1054,534 -20,958 -1075,492

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань___________________________________________________________________ (тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період
Касові видатки (надані кредити) 

за звітний період Відхилення Пояснення щодо причиї 
відхиленнязагальний

фонд
спеціапь-ний

фонд разом загальний фонд спеціаль-ний
фонд разом загальний фонд спеціаль-ний

фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0212010 0731

Забезпечення надання 
населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги; 
забезпечення надання 
населенню стаціонарної 
медичної допомоги

18880,660 560,322 19440,982 17826,126 539,364 18365,490 -1054,534 -20,958 -1075,492 по спеціальному фонду кошт 
невикористані в повному 

обсязі зв’язку 3 тим, що не 
працювала на протязі року 
комісія по видачі довідки 

водія; по загальному фонд} 
кошти не використані в 

повному обсязі по оплаті 
теплопостачання в зв’язку,. 
раціональним використання 

теплової енергії,встановленн 
теплового лічильника на 
приміщення будівлі 3- X 

поверхової, та підключенню 
установи до нової кочегарні: 

альтернативне опалення.
Завдання
Усього 18880,660 560,322 19440,982 17826,126 539,364 18365,490 -1054,534 -20,958 -1075,492

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення щодо причин 
відхилення

загальний фонд спеціальний 4 
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Програма «Здоров'я громади -2022» 69,361 69,361 69,361 69,361
Підпрограма 1
Усього
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
Затверджено 

паспортом бюджетної 
програми 

на звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
Завдання 1

1

Забезпечення надання населенню 
амбулаторно-поліклінічної допомоги; 
забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги



2

показник
кількість закладів ОД. звіт про виконання плану по штатах і контингентах 

закладів охорони здоров'я
1 1

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 222,5 222,5
в т.ч. лікарів од. штатний розпис 44,75 44,75

кількість ліжок у звичайних стаціонарних од. звіт про виконання плану по штатах і контингентах 
закладів

75 75

кількість ліжок у денних стаціонарах од. звіт про виконання плану по штатах і контингентах 
закладів

25 25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

кількість ліжко/днів у звичайних 
стаціонарах

од. стат.звіт 25500 23548 -1952

кількість ліжко/днів у денних стаціонарах од. стат.звіт 6225 3829 -2396
кількість лікарських відвідувань осіб стат. звіт 56447 46795 -9652
кількість стоматологічних відвідувань осіб стат. звіт 9855 11947 2092
кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб стат.звіт 2487 2487

Причини розбіжності ліжко/днів між затвердженими та досягнутими результативними показниками, в зв’язку зменшенням госпіталізації хворих в стаціонарні від ділення в зв’язку з незадовільним соціальним забезпеченням 
бідних верств населення. Заклад не може в повному обсязі забезпечити безкоштовним лікуванням стаціонарних хворих. Кількість лікарських відвідувань менша порівняно з плановими показниками , в зв’язку з відсутністю

лікарів в поліклінічному відділенні (лікар офтальмолог, лікар -ендокринолог, лікар -дерматолог)
3 ефективності

завантаженість ліжкового фонду 
у звичайних стаціонарах

днів стат.звіт 340 314 -26

завантаженість ліжкового фонду 
у денних стаціонарах

днів стат.звіт 250 153,2 -96,8

середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

ДНІВ стат.звіт 9,2 9,3 0,1

Причини розбіжності ліжко/днів між затвердженими та досягнутими результативними показниками, в зв’язку зменшенням госпіталізації хворих в стаціонарні відділення в зв’язку з незадовільним соціальним забезпеченням
бідних верств населення. Заклад не може в повному обсязі забезпечити безкоштовним лікуванням стаціонарних хворих.

4 якості
зниження показника летальності % стат.звіт 1,2 2,00 0,8

Причина розбіжності летальності в зв’язку з тим, що хворі надходять в стаціонар лікарні в занедбаному тяжкому стані.
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X

,__  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2 .
Усього / ^ с ......

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверд?
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у мі
Софіївський селищний голова

Начальник фінансово- економічного ві,
Головний бухгалтер

у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[итів на реалізг \щйних проектів (програм).

(підпис)

П.Ю.Сегедій 
(ініціали та прізвище) 

О.В.Корж 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 2018 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000______ Виконавчі органи місцевих рад.Рада м ін іс т р ів  А в то н о м н о ї Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська. Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрапііТуправління віппігтиі

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212140 Програми і централізовані заходи у галузі о х о ро н и  з д о р о в ’я

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
494,404 494,404 423,257 423,257 -71,147

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань___________________________________________________________________________________ (тис, грн)

№
з/
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період Відхилення Пояснення щодо

загальний фонд спеціаль-ний
фонд разом загальний фонд спеціаль-ний

фонд разом загальний фонд спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0212144 763 Підпрограма:Цент 

ралізовані заходи з 
лікування хворих 
на цукровий та 
нецукровий діабет

494,404 494,404 423,257 423,257 -71,147 -71,147 кошти не 
використані в 

повному обсязі в 
зв’язку з закінчення 

бюджетного року.

0212144 Завдання 1: 
Забезпечення 
хворих на 
цукровий діабет 
препаратами 
інсуліну

494,404 494,404 423,257 423,257 -71,147 -71,147

Усього 494,404 494,404 423,257 423,257 -71,147 -71,147
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період_________________________________________________ _____________  (тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення щодо

загальний фощ спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Усього
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ Одиниця Джерело інформації
Затверджено паспортом Виконано за звітний період (касові

з/п виміру бюджетної програми 
на звітний період видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
0212144 Підпрограма 1:

Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий

•



2

Завдання 1 Забезпечення хворих 
на цукровий діабет препаратами 
інсуліну

1 затрат
видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на 
цукровий діабет

грн. рішення сесії 
селищної ради

494,404 423,257 -71,147

використані в повному обсязі в зв’язку з закінченням бюджетного року.
2 продукту

кількість хворих на цукровий 
діабет, що забезпечується 
препаратами інсуліну

осіб дані обліку 101 101

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

забезпеченість хворих на 
цукровий діабет препаратами 
інсуліну

відс. статистичні дані 27,7 27,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.
4 якості

Причина розбіжності летальності в зв’язку з тим, що хворі надходять в стаціонар лікарні в занедбаному тяжкому стані.
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2
Підпрограма 2
Завдання 1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання,
31 Іункт 8 заповнюється тільки для затверджених у

Софіївський селищний голова

Начальник фінансово- економічного
Головний бухгалтер

лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
програми.

кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(підпис)

П.Ю.Сегедій 
(ініціали та прізвище)

О.В.Корж 
(ініціали та прізвище)



600000
(КТПКВКМ Б)

610000
(КТПКВКМ Б)

610160 990
(КТПКВК М Б) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Звіт

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області________
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області________
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Затверджено у паспорті бюджетної 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
352040 352040 346333,7 346333,7 5706,3 0 5706,3

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



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

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
ппогоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
1 затрат

кількість
штатних
одиниць

од.

Рішення
Софіївської

селищної
ради

2 2 2 2 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

кількість 
отриманих 

листів, 
звернень, 

заяв, скарг

од. журнал
обліку 120 120 120 120 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

кількість 
виконаних 

листів, 
звернень, 

заяв, скарг на 
одного 

працівника

од. розрахункові
дані 1 1 1 1 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості н“г ' Ч

Пояснення щодо причин розбіжностей мі^ затвбрдж^ііймй та досягнутими результативними показниками
А нал і з стаі^вй1<оі іа нн я рез^льтатйвйих показн ик і в

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
)  О  \\

В.А.Мазенко

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів код ^
(П ІД П И С )

(ініціали та прізвище) 

Л .М ./ІИ Т В И Н

( ін іц іал и  т а  пр ізвищ е)



Звіт

600000 
(КТПКВКМБ)

610000 
(КТПКВК МБ)

3 611010
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Затверджено у паспорті бюджетної 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
9610960 449700 10060660 9180588,6 439696,01 9620284,61 430371,4 10003,99 440375,39

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

910 Надання дошкільної освіти



В и д а т к и  ( н а д а н і  к р е д и т и )  н а  р е а л і з а ц і ю  м і с ц е в и х / р е г і о н а л ь н и х  п р о г р а м ,  я к і  в и к о н у ю т ь с я  в  м е ж а х  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и :

( г р н )

Найменуванн 
я місцевої / 

регіональної 
поогоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
і затрат

кількість
дошкільних
навчальних

закладів

од.
рішення сесії 

селищної 
ради

4 4 4 4 0 0 0

кількість
груп од.

рішення сесії 
селищної 

ради
16 16 16 16 0 0 0

( ередньорічн 
е

числопосадов 
і/х окладів 
(ставок) 

педагогічного 
персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

32,68
-

32,68 32,18 32,18 -  0,5 0 -  0,5



середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

адмінперсона 
лу, за 

умовами 
оплати 

віднесених до 
педагогічного 

персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

8,5 8,5 9 9 +0,5 0 ♦0,5

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

спеціалістів

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

7 7 7 7 0 0 0

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

робітників

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

56,04 56,04 57,29 57,29 1,25 0 +1,25

Всього- 
середньорічн 

е число 
ставок 

(штатних 
одиниць)

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

104,22 104,22 105,465 105,465 <-1,245 0 41,245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* збільшено на 0,5 ст. керівника гуртка та 1,25 оператор котельні

2 продукту
кількість 
дітей, що 

відвідують 
дошкільні 
заклади

осіб Дані обліку 382 382 443 443 61 61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* збільшено дітей на 61

3 ефективності
витрати на 
перебування 
1 дитини в 

дошкільному 
закладі

грн.
Бюджетний
розрахунок

20481 20481 21716 21716 1235 0 1235



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* збільшено витрати на 1 дитину в звязку з енергоносіями та поточними витратами на заклади

4 якості
Кількість

днів
відвідування

од. Дані обліку 180 180 180 180 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.А.Мазенко
(ініціали та  прізвище)

Л.М.Литвин

(підпис)
Тпол

(ініціали та  прізвище)



2 .

4.

600000
(ктаквк м б)

610000
(КТПКВК МБ)

611030 921
(КПЖ ВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами_______________________________________
(найменування бюджетної програми)

Звіт

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний спеціальний усього

загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1292422 1292422 1268626,6 1268626,6 23795,4 0 23795,4

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



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

Найменуванн 
я місцевої/ 
регіональної 

поотоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
1 заірат

кількість 
закладів (за 
ступенями 

шкіл)

од.
рішення сесії 

селищної 
ради

1 1 1 1 0 0 0

кількість 
класів (за 

ступенями 
шкіл)

од.
рішення сесії 

селищної 
ради

8 8 8 8 0 0 0

Середньорічн
е

числопосадов 
их окладів 
(ставок) 

педагогічного 
персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

8,78 8,78 8,78 8,78 0 0 0



середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

адмінперсона 
лу, за 

умовами 
оплати 

віднесених до 
педагогічного 

персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

1 1 1 1 0 0 0

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць

спеціалістів

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

0 0 0 0 0

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

робітників

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Всього- 
середньорічн 

е число 
ставок 

(штатних 
одиниць)

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

10,28 10,28 10,28 10,28 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

осіб Дані обліку 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 ефективності
діто-дні

відвідування гри. Бюджетний
розрахунок 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

Кількість
днів

відвідування
од. Дані обліку 175

/ 7 * чі йДОПРОПЄТь-4
175 175 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей мі^Йтвер/іЯфним^ досягнутими результативними показниками
Аналіз стану.-,йикчн<знпя ре%льтативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

и і  т е
В.А.Мазенко

(ініціали та прізвище)

Л .М ./ І И Т В И Н

(підпис) (ін іц іал и  т а  пр ізвищ е)



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

960_____  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми________
(КТПКВК М Б) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Звіт

Затверджено у паспорті бюджетної 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
1528242 1528242 1467319,94 1467319,94 60922,06 0 60922,06

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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
0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

600000 
(ІСПІКШС МЬ)

610000 
(КТПКВК М1>)

611090



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

Найменуванн 
я місцевої / 

регіональної 
поогоами

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п

І

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

2 ■> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

......

кількість
закладів од.

рішення сесії 
селищної 

ради
1 1 1 1 0 0 0

Середньорічн
е

числопосадов 
и.х окладів 
(ставок) 

педагогічного 
персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

12,1 12,1 11,1 11,1 1 0 1

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

адміиперсона 
лу, за 

умовами 
оплати 

віднесених до 
педагогічного 

персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

3,5 3,5 4,5 4,5 -1 0 -1



середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

спеціалістів

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

робітників

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

1 1 1 1 0 0 0

Всього- 
середньорічн 

е число 
ставок 

(штатних 
одиниць)

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

16,1 16,1 16,1 16,1 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* з керівника гуртка переведено на посаду завідувача відділу організаційно-масової роботи з молоддю

2 п родукту
середньорічн 
а кількість 
дітей, які 

отримують 
позашкільну 

освіту

осіб
статистичні

дані
350 350 315 315 -35 0 -35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* зменшено дітей на 35

3 ефективності

витрати на І 
дитину, яка 

отримає 
позашкільну 

освіту

грн.
статистичні

дані
3871 3871 4658 4658 787 0 787

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* збільшена вартість на 1 дитину на 787 в звязку з ремонтом та створенням молодіжного центру

4 якості



відсоток 
дітей, які 
візьмуть 
участь у  

тренувально- 
оздоровчих 

зборах

відс.
статистичні

дані
100 100 100 100 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

В.А.Мазенко
(ініціали та прізвище)

Л.М.Литвин
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



3.

4.

600000
(КТПКВК МБ)

610000 
(КТПКВК МБ)

611150 960
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів_____________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 р ік

Затверджено у паспорті бюджетної 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
144900 144900 144095,04 144095,04 804,96 0 804,96

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



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

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
поогоами

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
1 затрат

Середньорічн 
е число 
ставок 

(штатних 
одиниць)

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

2 2 1 1 1 0 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
* 1 ставка методиста вакансія

2 продукту

кількість
виготовлених
примірників
навчально-

методичної
літератури

осіб
фінансовий
розрахунок

4 4 4 4 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності



вартість
виготовлених

одного
примірника
навчально-

методичної
літератури

грн.
фінансовий
розрахунок

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

забезпеченіст 
ь установ 

освіти 
навчально- 

методичною 
літературою

відс.
статистичні

дані
100 100 100 100 0 0 0

------ Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

В.А.Мазенко
(ініціали та прізвище)

Л.М.Литвин
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



2 .

3.

4.

600000
(КТПКВК МБ)

610000 
(КТПКВК МБ)

611161 990
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти_______________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 о 4 5 6 7 8 9
1060130 1060130 1058439,71 1058439,71 1690,29 0 1690.29

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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 о 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



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

1 Іаименування
місцевої / 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

кількість
фінансово-

економічних
установ

од.

Рішення
Софіївської

селищної
ради

1 1 1 1 0 0 0

середньорічне 
число ставок 

(штатних 
одиниць) 

спеціалістів

од.
Розпоряджен 
ня селищного 

голови
10 10 9,5 9,5 І О ІУ1 0,5

середньорічне
число

штатних
одиниць

робітників

од.
Розпоряджен 
ня селищного 

голови
0 0

Всього- 
середньорічне 
число ставок 

(штатних 
одиниць)

од.
Розпоряджен 
ня селищного 

голови
10 10 9,5 9,5 -0,5 0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



* вакансія 0,5 ст. механіка
2 продукту

кількість 
установ, які 
обслуговують 

ся

од.
розрахункові

дані
12 12 12 12 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
о.3 ефективності

кількість 
установ які 

обслуговують 
ся на 1-го 

працівника

грн.
розрахункові

дані
1 1 1 1 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.А.Мазенко
(ініціали та прізвище)

Л.М.Литвин
(ініціали та прізвище)



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області_______________

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області_______________
(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами_______________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

Звіт

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

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 'У 4 5 6 7 8 9
25003980 25003980 23446282,31 23446282,31 1557697,69 0 1557697,69

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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
0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

600000 
(КТПКВК МБ)

610000 
(КТПКВК МБ)

611020 921

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)



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

Найменуванн 
я місцевої/ 

регіональної 
пгюгоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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
розвитку
"Освіта
Софіївської
громади до
2022 року"
рішення
Софіївської
селищної
ради від
13.12.2017р.
№1540-30/УІІ

860,99 860,99 947,69 947,69 86,7 0 86,7

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п

1 Іоказники 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

кількість 
закладів (за 
ступенями 

шкіл)

од.
рішення сесії 

селищної 
ради

1 1 1 1 0 0 0

кількість 
класів (за 

ступенями 
шкіл)

од.
рішення сесії 

селищної 
ради

47 47 49 49 +2 0 \2



Середньорічн
е

чиспопосадов 
их окладів 
(ставок) 

Педагогічного 
л персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

91,15 91,15 91,12 91,12 -0,03 0 -0,03

середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

йдмінперсона 
лу, за 

умовами 
оплати 

віднесених до 
Педагогічного 

персоналу

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

14,25 14,25 14,25 14,25 0 0 0

-  —

Середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

спеціалістів

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

12,75 12,75 7,75 7,75 • 5 0 -5

Середньорічн 
е число 

штатних 
одиниць 

-  робітників

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

49,75 49,75 49,75 49,75 0 0 0

Всього- 
'Середньорічн 

е число 
ставок 

(штатних 
одиниць)

од.

Розпоряджен
ня

Софіївського
селищного

голови

167,9 167,9 162,87 162,87 - 5,03 0 •-5,03

1

* переведено 5 ставок спеціалістів до відділу освіти; збільшено на 2 класи (1 кл- за рахунок дітей та 10 кл-профільний)
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

І ,

1



кількість 
осіб з числа 
дітей-сиріт 

та дітей, 
позбавлених 
батьківськог 
о піклування, 

яким буде 
виплачуватис 
я одноразова 

грошова 
допомога при 
прауевлашту 

ванні

осіб Дані обліку 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

діто-дні
відвідування

грн.
Бюджетний
розрахунок

130000 130000 130000 130000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

Кількість
днів

відвідування
од. Дані обліку 175 175 175 175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

В.А.Мазенко
(ініціали та  прізвище)

Л.М Литвин
(ініціали та  прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
(підпис)

іЛ



1000000
(КТПКВК МБ)

1010000 
(КТПКВК МБ)

1010160 0111

4.

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради_______________________

(найменування головного розпорядника)
Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради_______________________

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обсднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

Звіт

Затверджено у паспорті бюджетної 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
201258,00 0,00 201258,00 193882,22 0,00 193882,22 7375,78 0,00 7375,78

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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
виконання
наданих
законодавство
м
повноваджень

201258,00 0,00 201258,00 193882,22 0,00 193882,22 7375,78 0,00 7375,78

Усього 201258,00 0,00 201258,00 193882,22 0,00 193882,22 7375,78 0,00 7375,78
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних коштів по заробітній платі та 
нарахуванню по заробітній платі, видатках на відрядження.

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



Найменували 
я місцевої / 

регіональної 
плотами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
1 затрат

кількість
штатних
одиниць

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

1 0 1 1 0 1 0 0 0

Розбіжності відсутні
2 продукту

Кількість 
отриманих 
листів,зверне 
нь, заяв, скарг

одиниць журнал
обліку 50 0 50 255 0 255 -205 0 -205

Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості як вхідної так і вихідної кореспонденції по незалежним від працівників відділу причинам
3 ефективності

Кількість 
виконаних 
листів,зверне 
нь,заяв,скарг 
на 1
працівника

одиниць журнал
обліку 50 0 50 252 0 252 ‘•202 0 -202

Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості як вхідної так і вихідної кореспонденції по незалежним від працівників відділу причинам
4 якості

показник

Аналіз ртану виконання результативних показників
Кількісне зростання показників зумовлено активною роботоіо по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень

Ш ш іНачальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету / •
Софіївської селищної ради

Vй:
Головний бухгалтер ~ ~ ( чі

Ш о * З г  (пуйис)

Г.Г.Ісаєва
А /Д / х  //(підпис)

Х щ ,

(ініціали та прізвище)

Н.А.Камінська
(ініціали та прізвище)



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Відділ культури, туризму, молоді та  спорту виконавчого комітету С офіївської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму, молоді та  спорту виконавчого комітету С офіївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти ш колами естетичного виховання
(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)____________

(найменування бюджетної програми)

програмою:

Звіт

Затверджено у паспорті бюджетної 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
1955819,00 378442,91 2334261,91 1946584,03 368240,34 2314824,37 9234,97 10202,57 19437,54

^ Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Забезпечення
надання
початкової
музичної,
хореографічн
ої освіти, 3
образотворчо
го мистецтва
та
художнього
промислу

1955819,00 378442,91 2334261,91 1946584,03 368240,34 2314824,37 9234,97 10202,57 19437,54

Усього 1955819,00 378442,91 2334261,91 1946584,03 368240,34 2314824,37 9234,97 10202,57 19437,54

Відхилення по загальному ф онду м іж  касовими видатками та  затвердженими у  паспорті бюджетної програми виникли за  рахунок невикористаних коштів 
по видатках на відрядження та  економним використанням енергоносіїв (електроенергія т а  природний газ). Відхилення по спеціальному фонду обумовлено 
збільшенням планових власних надходжень (батьківська плата) та  їх  раціональним використанням.

, Видатки (надані кредити) на реалізацію  м ісцевих/регіональних програм, які виконуються в  м еж ах бюджетної програми:
6.

(грн)

Найменуванн 
я м ісцевої / 

регіональної

Затвердж ено у  паспорті бюджетної 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

Усього

(КТПКВК МБ)

1000000 
(КТПКВК МБ)

1011100 0960

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)



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

7. Результативні показники бю джетної програми та  аналіз їх  виконання:

N
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
1 затрат

кількість
установ

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

1 1 1 1 0 0 0

середнє число
окладів
(ставок)

одиниць

штатний 
розпис,рішен 
ня сесії 
селищної 
ради

21,67 4 25,67 20,83 4,5 25,33 _  0,84 4 0 ,5 ^  0,34

Розбіжність виникла за рах1̂ нок незайнятих ставок викладачів школи мистецтв
2 продукту

кількість 
учнів,які 
отримують 
оспіту у 
школі 
мистецтв

осіб
класний
журнал

210 210 210 210 0 0 0

кількість 
учнів, 
звільнених 
від плати за 
навчання

осіб
журнал
обліку

30 30 30 30 0 0 0

Розбіжність відсутня
3 ефективності

кількість 
учнів на 1 
педставку

осіб
журнал
обліку

8 1 9 8 1 9 0 0 0

Розбіжність відсутня
4 якості

Динаміка
збільшення
кількості
учнів, які
отримують
освіту у школі
мистецтв у
плановому
періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

% класний
журнал 15 15 15 15 0 0 0

Розбіжність ВІ^ут'к^й»"'^,
А н$ |$<#5гі£  викогіаЬнІ м ^ л ь т ^ ^ н й с ^ р к а з н и к ів

бюджетних коштів, в звязку з  чим

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого к ^  ^  
Софіївської селищ ної ради . '

Головний бухгалтер

Ьї програми виконано в повному обсязі.
7 ^

Г.Г.Ісаєва

ш т

(ініціали та прізвище)

Н.А.Камінська
(ініціали та прізвище)



] 1000000 
(КТПКВК МБ-'

2 1010000 
(КТПКВК Мь 

3 1014030________ 0824
І КТПКВК МЬ’

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані ю еднтв В іхеезєезе

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
©оад фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1901834,00 86115,97 1987949,97 1889430,21 86115,97 1975546.18 12403,79 0,00 12403.79

^ Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Забезпечення
доступності
для громадян
документів та
інформації,
створення
умов для
повного
задоволення
духовних
потреб
громадян,
сприяння
професійному
та  освітньому
розвитку
громадян,
комплектуван
ня та
зберігання 
бібліотечних 
фондів, їх 
облік,
контроль за 
виконанням

1901834,00 86115,97 1987949,97 1889430,21 86115,97 1975546,18 -42403,79 0 12403,79

Усього 1901834,00 86115,97 1987949,97 1889430,21 86115,97 1975546.18 12403,79 0,00 ,.12403,79

Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та  затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за  рахунок невикористаних коштів 
заробітній платі, по видатках на відрядження та  економним використанням енергоносіїв (водопостачання, електроенергія та  природний газ).

N
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
1 затрат

кількість
установ

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

6 6 6 6 0 0 0

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

Най м єну ванн 
я м ісцевої/ 

регіональної

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

Результативні показники бюджетної програми т а  аналіз їх виконання:



середнє число 
окладів 
(ставок) 
усього

одиниць
штатннн
розпис

19.36 1936 19,2 19Л 0,16 о 0116

середнє число
окладів
(ставок)
керівних
працівників

одиниць
штатний
розпис 5 3 5 3 5_5 5 3 0 О О

середнє число 
окладів 
(ставок) 
спеціалістів

одиниць
штатний
розпис

10 10 10 10 0

•

0 0

Розбіжність виникла за рахунок неповної зайнятості сторожів КЗ ’Софіївська центральна бкхлю тека' у порівнянні з планом
2 продукту

число читачів осіб
щоденники 
роботи,форму 
ляри

6400 6400 6400 6400 0 0 0

бібліотечний
фонд

тис.примірни
ків

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

62,99 62,99 62,99 0,75 63,74 0 -0,75 -0,75

бібліотечний
фонд

гривень

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

675032
Ь о о р і ч

6^5032 500428 31835 532263 174604 -31835 142769

поповнення
бібліотечного
фонду

тис.примірни
ків

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

2,2 2,2 1,43 0,75 2,18 0,77 -0,75 0,02

поповнення
бібліотечного
фонду

гривень

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

50000 50000 90833 31835 122668 -40833 -31835 -72668

списання
бібліотечного
фонду

тис.примірни
ків

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

2,5 2,5 1,285 0,145 1,43 1,215 -0,145 1,07

списання
бібліотечного
фонду

гривень

інвентарні 
книги,книги 
обліку 
біб. фонду

1000 1000 253572 11865 265437 V -252572 -11865 -264437

кількість
книговидач

одиниць
щоденники 
роботи,форму 
ляри

50200 50200 131320 131320 -81120 0 -81120

Розбіжність по бібліотечному фонду обгрунтовується тим, що протягом року було здійснено списання т а  передача бібліотечного фонду з централізованої бібліотечної системи до 
бібліотек інших громад району т а  за  рахунок поповнення фонду

3 ефективності

середні 
витрати на 
утримання 1 
штатної 
одиниц на рік

гривень кошторис 98235,23 4448,14 102683,37 98407,82 4485,21 102893,03 -172,60 -37,07 -209,66

кількість 
книговидач 
на 1
працівника

одиниць
щоденники 
роботи,форму 
ляри

9057 9057 9057 9057 0 0 0

Розбіжність по витратам на ут зимання 1 штатної одиниці обумовллено економією бюджетних коштів та  економним використанням енергоносіїв
4 якості

динаміка
поповнення
біб. фонду в
плановому
періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

%

державна
програма
українська
книга

2 2 2 0 2 0 0 0

динаміка
збільшення
кількості
книговидач у
плановому
періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

%

щоденник 
роботи і 
формуля 
користувача

2

/ У . *

2 2 2 0 0 0

показник
- Розбіжності відсутні

/ /  •*? /  гАналіз-етану виконання результативних показників
Управління бюджетними коштами здійснювалос^ в межах встановлених рю дж еїних зр^рвязань із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та  економного використання 

бюджетних коштів, в звязку з  чим виникла економія’:Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого к ^ ї г е т у ^ у  ' . 0 п  Х ________________________ Г.Г.Ісаєва
С о ф і їв с ь к о ї  с е л и щ н о ї  р а д и  л** ' І? - їг  1  (підпис) (ініціали та прізвище)

У Й ІР ^
Головний бухгалтер -А * уУ ’ . І О ш&т У '—  ______________________ Н.А.Камінська

(ініціали та прізвище)



] І000000 
(КТПКВК МБ}

2 1010000  
(КТПКВК МБ)

3 1014040________824
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

^ Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної 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
241038,00 10000,00 251038,00 236232,99 10000,00 246232,99 4805,01 0,00 4805,01

5 Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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

Забезпечення
збереження
популяризації
духовного
надбання
нації
(розвиток
інфраструкту
ри музеїв),
забезпечення
виставковою
діяльністю

241038,00 10000,00 251038,00 236232,99 10000,00 246232,99 -  4805,01 0,00 4805,01

Усього 241038,00 10000,00 251038,00 236232,99 10000,00 246232,99 4805,01 0,00 4805,01
Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних коштів 
по видатках на відрядження та економним використанням енергоносіїв (електроенергія та природний газ).

6.

7.

N
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
1 затрат

кількість
установ одиниць

рішення сесії
селищної
ради

1 1 1 1 0 0 0

середнє число 
окладів(ставо 
к)

одиниць штатний
розпис 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0 0

Розбіжності відсутні
2 (продукту | | | | | | |  | І І 1

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

Найменуванн 
я місцевої / 
регіональної 

ігоогоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 
Відділ культури, турвзму. молоді та сшхпу м и и р г о  «ссмітету С о т и м и  с ш и р с і  радд

Відділ культури. туризму. молоді та спрсту =^хс5авчс-гс «г-уттету О в ^ и а ю  селшдна радв
ші тж  — я

Забезпечення діяльності музеїв та виставок________________________________________ ___

Звіт



л

гь
_>натів тис.од.

інвентарна
книга 1,9 У 1,9 1,9 0 0 0

якість
.роведених

екскурсій
одиниць книга обліку 32 32 32 32 0 0

Розбіжності вдсутн
3 ефективності

середні 
витрати на 1 
кв.м
виставкової
площі

гривень кошторис 1902,43 78,93 198136 1864,51

т°\00 1943,43 37,92 0,00 37 32

Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних коштів по видатках на відрядження та 
економним використанням енергоносіїв (електроенергія та природний газ).

4 якості
Динаміка
збільшення
відвідувачів в
плановому
періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

% Книга обліку 3 3 3 3 0 0 0

Відсоток
предметів,які
експонуються
у загальній
кількості
експонатів
основного
музейного
фонду

% Інвентарна
книга 6 6 6 6 0 0 0

показник
Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконаннЗг-результативних показників
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних зобовязань із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання 

бюджетних коштів, в звязку з чйм виникла’економія. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комі^
2  £  І

18 ©
Софіївської селищної ради 

Головний бухгалтер

Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Н.А.Камінська
(ініціали та прізвище)



, 1000000 
(КТПКВКМБ)

2 ЮЮООО
(КТПКВК МБ)

3 1014060_______ 0828
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної 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
2079586,00 200347,95 2279933,95 2027577,59 194635,34 2222212,93 52008,41 5712,61 57721.02

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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
Забезпечення
організації
культурного
дозвілля
населення і
зміцнення
культурних
традицій

2079586,00 200347,95 2279933,95 2027577,59 194635,34 2222212,93 52008,41 5712,61 57721,02

Усього 2079586,00 200347,95 2279933,95 2027577,59 194635,34 2222212,93 52008,41 5712,61 57721,02
Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних коштів 
по заробітній платі, нарахуванню на оплату праці, по оплаті послуг та видатках на відрядження та економним використанням енергоносіїв 
(теплопостачання, електроенергія та природний газ).

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

Наименуванн 
я місцевої / 

регіональної 
ігоогоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
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
1 затрат

кількість
установ
(будинок
культури)

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

1 1 1 1 0 0 0

кількість
сільських
клубів

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

5 5 5 5 0 0 0

середнє число
окладів
(ставок)

одиниць штатний
розпис 24 24 20 20 4 0 4

Відхилення за рахунок вакантних посад
2 |продукту | | | | | | | | | | |

про виконання паспорта бмлхствкн програми
Відділ культури, туризму, мслох та ссссг*

Звіт
1201* шт

Забезпечення діяльності: ~а.т=_~= : б д и й  ~г *~  ~  _



кількість
відвідувачів осіб журнал

обліку 30600 30600 34011 34011 -3411 0 -3411

кількість
заходів, які
забезпечують
організацію
культурного
дозвілля
населення

одиниць журнал
обліку 200 200 271 271 -71 0 -71

Відхилення за рахунок збільшення заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
3 ефективності

середні 
витрати на 
проведення 1 
заходу

гривень журнал
обліку 100 100 100 100 0 0 0

Розбіжність відсутня
4 якості

Динаміка
збільшення
відвідувачів в
плановому
періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

% Статистичні
дані 10 10 10 10 0 0 0

Розбіжність відсутня
Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлени^бюджетнйх ^рбоййаднь із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання 
бюджетних коштів, в звязку з чим винйклае&бнбшя. Завдання бюд#с£тної програми виконано в повному обсязі.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчогч 
Софіївської селищної ради

Головний бухгалтер
16  3*
I I  І к

. V.

Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Н.А.Камінська
(ініціали та прізвище)



2 .

3.

4.

1. 1000000 
(КТПКВК МБ)

1010000 
(КТПКВК МБ)

1014081 0829

про виконання паспорта '
Ві-ітіл ш н д и , т д о д . ю ц т а ш п д

З в г г

В ІД Д ІЛ  КУЛЬТУрИ. Т ) і ) Е Ж у  М ~  Т5.

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною 
(грн)

Забезпечення діяльності інинх га зп ігг  і  гз-~~: »~-льту:=: - -

Затверджено у паспорті бюджетної 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
512780,00 10000,00 522780,00 503839,97 10000,00 513839,97 8940,03 0,00 8940,03

5 Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N
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
підтримка та
розвиток
культурно-
освітніх
заходів,забезп
ечення
своєчасного
та якісного
технічного
нагляду за
будівництвом
та
капітальним 
ремонтом, скл 
адання і 
надання 
кошторисної, 
звітної,фінанс 
ової
документації, 
фінансування 
установ 
освіти згідно 
із
затвердженим
и

512780,00 10000,00 522780,00 503839,97 10000,00 513839,97 8940,03 0,00 8940,03

Усього 512780,00 10000,00 522780,00 503839,97 10000,00 513839,97 8940,03 0,00 8940,03

Відхилення по загальному фонду між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних коштів 
по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці.

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

Найменуванн 
я місцевої / 

регіональної 
поогоами

Затверджено у паспорті бюджетної 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

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники Одиниця Джерело
шЛлтючіі'

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

_________ (наданих кредитів)_________
Відхилення



загальний
фонд

спеціальний
фовд

усього загальний
фощ

СЯЕЯВ— І
Зсед 3*асго з п ш н

фсел фСЕ2
•а с г :

2 3 4 5 6 8 9 10 12 із
затрат
кількість
штатних
одиниць

одиниць
рішення сесії
селищної
ради

5 5

4
4 •

Відхилення за рахунок вакантної посади
2 продукту 1

Кількість
закладів, які
обслуговує
фінансово-
економіна
служба

одиниця
Мережа,рішен 

ня сесії 
селищної ради

14 14 14 14 0 0 0

Кількість
особових
рахунків

одиниця
Книга

нарахування
ЗП

76 76 78 78' -2 0 -2

Кількість
складених
звітів

одиниця звітність 200 200 235 235 -35 0 -35

1
3 ефективності

Кількість 
установ,які 
обслуговує 1 
працівник

одиниця
Мережа,рішен 

ня сесії 
селищної ради

4 4 5 5 -1 -1

Кількість 
особових 
рахунків,які 
обслуговує 1 
працівник

одиниця
Книга

нарахування
ЗП

19 19 26 26 -7 -7

Кількість 
складених 
звітів 1 
працівником

одиниця звітність 50 50 78 78 -28 -28

У звязку із плинністю кадрів по закладах ю/льтури та за рахунок вакантної посади у відділу викинає додаткове навантаження на спеціалістів
4 якості

Відсоток 
вчасно 
сформованих 
та зданих звітів і

% звітність 100

—*

100 100 100 0 0

V РозбікністІ^мдсутня

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчої 
Софіївської селищної ради

Головний бухгалтер

Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Н.А.Камінська
(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
селищного голови

смтСофіївка № 3-аг 31 січня 2019 року

Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм 
селищного бюджету за 2018 рік

Відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 
наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» та рішення сесії селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-40/У11 «Про 
Софіївський селищний бюджет на 2019 рік»:

1.Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік Софіївської селищної 
ради:
- по КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

- по КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»

- по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет»
по КПКВ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»
по КПКВ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
по КПКВ 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту»
по КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
по КПКВК 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)»,
по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 
по КПКВК 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 
по КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»



- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»
- по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

- по КПКВК 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми 
(змінними) школами»

- по КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

- по КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»
- по КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
- по КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»
- по КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

- по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
- по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
- по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
- по КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва»
- по КПКВ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»,
що додаються.

2.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на фінансово-
економічний відділ виконавчого комітету Софіївської селищної ради.

Селищний голова П.Ю.Сегедій


