
УКРАЇНА

Миколо-Комишуватська сільська рада Красноградського району
Харківської області

63310, с. Миколо-Комишувата вул. Українська 1,
тел. 8-244-96-135, факс8-244-9б-135 .... ■

№ №  Від

Г олові Красноградської 
Районної ради

в.о. пташнику

Миколо-Комишуватська сільська рада просить Вас оприлюднити на своєму сайті Звіти про 
виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування:

- КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезгіечення діяльності обласної рад и, районноїфади, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад»;
- КПК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- КПК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, цейтрів 
дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

* - КПК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійсненя заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій»; г
- КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
- '  КПК'0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».

Наталія ШАПТАЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

0100000 ____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада___________________________________
(код) ' (найменування головного розпорядника)

0110000 ____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада___________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
(КТПКВК (КФКВК районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

_______________Створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади на місцевому рівні

Іета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

івдання бюджетної програми

Завдання

__________________ Забезпечення здійснення виконавчим органом сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

бюджетних коштів* 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
Заробітна плата з 

нарахуваннями на зарплату 1129130 1129130 1129117 1129117 13 13



Інші видатки 149400 149400 136667 136667 12733 12733
Усього: 1278530 1278530 1265785 1265785 12746 12746

зяснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
заспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів по інших видатках

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

н

1 Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

п регіональної програми 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 11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

4 Показники
Одини- Джерело

інформа
ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

Відхилення

п
. ця

виміру
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.
звіт за 
2019 р.

6 6 6 6

1 продукту



кількість
отриманих

листів,
скарг,

звернень,
заяв

од.

книга
реєсстра

ції
вхідної 

інформа 
ції, 

книга 
реєстрац 
ії звер

нень

1105 1105 1105 1105

ефективнос
ті

кількість 
виконаних 

листів, 
звернень, 

заяв, скарг, 
виданих 
довідок, 
поданих 

звітів

грн

книга
реєстрац

ії
вихідної 
інформа 

ції, 
книга 

реєстрац 
ії звер
нень, 
книга 

виданих 
довідок

1430 1430 1430 1430

якості
середні 

витрати на 
утримання 

однієї 
ш татної 
одиниці

%
звіт за 
2019 р .

188,2 188,2 188,2 188,2

Аналіз стану виконання результативних показників Є =96,8+107,2+25=229 П рограма має високу ефективність



). Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планові призначення на заробітну плату та нарахування на зарплату використано 
повністю, на інші видатки не використано 12733 грн. у зв"язку з економією 
бюджетних коштів

ї

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

і .

0100000
(код)

0110000
(код)

0113210

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця) 
Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

4
'п Ціль державної політики

•
Утримання в належному стані територій загального користування: парків, пам"яток історичної та культурної спадщини, вулиць, доріг, провулків, 

проїздів,придорожніх смуг, кладовищ, стадіону, сприяння виконанню заходів озеленення - висаджування саджанців дерев, кущів, квітів

Мета бюджетної програми Залучення безробітних громадян до виконання громадських робіт на території населених пунктів сільської ради

Завдання бюджетної програми

4
п Завдання

Підвищення рівня життя громадян, підтримування в належному санітарно-екологічному стані територій загального користування
Залучення безробітних мешканців територіальної громади до виконання громадських робіт на території населених пунктів

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
н

1 Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

п бюджетних коштів* 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



1. Заробітна плата з 
нарахуваннями на зарплату 66135 66135 57513 57513 8622 8622

Усього: 66135 66135 57513 ' 57513 8622 8622
" 1 1...................... .........................................................................................................................................................................................................................................  ......... І1* " ------------------------------------------------------  . . .

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п регіональної програми 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

Програма по благоустрою 
населених пунктів Миколо- 

Комишуватської сільської ради
66135 66135 57513 57513 8622 8622

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

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 
створених 
робочих 

місць для 
безробітних 
залучених 

на
громадські

роботи

од.
звіт за 
2019 р. 20 20 19 * 19 1 1

Економія бюджетних коштів
2 продукту

кількість 
об'єктів, які 
обслуговую 

ться
безробітним

И,
залученими

на
громадські

роботи

ОД.
звіт за 
2019 р. 15 15 15 15

*

3 ефективнос
ті

витрати на 
оплату 

громадських 
робіт

грн звіт за 
2019 р. 66135 66135 57513 57513 8622 8622

Економія бюджетних коштів
4 якості



Динаміка 
збільшення 

використанн 
я коштів на 
організацію 

і
проведення 

громад
ських робіт 

у порівнянні
3

попереднім
роком

% звіт за 
2019 р. 134 134 116,8 116,8 17,2 17,2

Аналіз стану виконання результативних показників £=78+107+25=210 Програма має середню ефективність

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

2.

3 .

1 .
0100000

(код)
0110000

(код)
0113242

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТПКВК (КФКВК (найменування бюджетної програми)
1. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики

1 . Удосконалення роботи по соціальному захисту населення

5. Мета бюджетної програми Забезпечення поховання померлих безрідних жителів сільської ради

З. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1 . Забезпечення соціального захисту населення сільської ради з питань надання матеріальної соціальної допомоги на поховання померлих безрідних жителів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
PH

N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п бюджетних коштів* 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. Інші виплати населенню 4025 4025 0 0 4025 4025

Усього 4025 4025 0 0 4025 4025



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми: відсутність випадків смерті безрідних жителів сільської ради

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п регіональної програми 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.

Програма соціального хахисту 
населеня сільської ради на 2019 

Р-
4025 4025 0 0 4025 4025

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

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

витрати на 
надання 

матеріальної 
допомоги на 
поховання

грн звіт за 
2019 р.

4025 4025 0 0 4025 4025

Відсутність випадків смерті безрідних громадян
2 продукту



кількість
одержувачів
матеріальної
соціальної
допомоги

од.
звіт за 
2019 р.

4 4 0 0 4 4

Відсутність випадків смерті безрідних громадян

3 ефективност
і

середній
розмір

матеріальної
соціальної
допомоги

тис.грн звіт за 
2019 р.

1 1 0 0 1 1

Відсутність випадків смерті безрідних громадян

Аналіз стану виконання результативних показників Є=0+98+25=123 Програма має низьку ефективність

І. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти не використані в зв"язку з відсутністю випадків смерті безрідних гром.

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

0100000
(код)

0110000
(код)

0114030

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця) 
Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)
Ділі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

_______Сприяння відродженню і подальший розвиток культурних традицій, збереження культурної спадщини, розвиток національної, професійної, творчої

4ета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, доступність до інформації та культурних цінностей

авдання бюджетної програми

Завдання

_______________ Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян__________

идатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання 
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету) 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
Заробітна плата з 

нарахуваннями на зарплату 73328 73328 71559 71559 1769 1769



2. Оплата енергоносіїв 30172 30172 19869 19869 10303 10303
3. Інші видатки 330 5080 5410 321 4991 5312 9 89 98

Усього: 103830 5080 108910 91749 4991 96740 12081 89 12170
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми: зниження ціни на енергоносії

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п регіональної програми 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники'

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ЦІЇ

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 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 
бібліотечни 
х установ

од.
звіт за 
2019 р. 1 1 1 1

середнє
число

окладів
спеціалістів

од.
звіт за 
2019 р. 1 1 1 1



видатки 
загального 
фонду на 

забезпеченн 
я діяльності 
бібліотеки

грн звіт за 
2019 р. 103830 103830 91749 91749 12081 12081

Зниження вартості енергоносіїв
2 продукту

кількість
книговидач

тис.
примір

ників

звіт за 
2019 р. 9,8 9,8 9,4 9,4 0,4 0,4

бібліотечни 
й фонд

тис.
примір
ників

звіт за 
2019 р. 15,08 15,08 14,9 14,9 0,18 0,18

кількість
читачів осіб звіт за 

2019 р. 500 500 462 462 38 38

3 ефективнос
ті

середня 
сума витрат 
на заробітну 

плату
спеціаліста

грн звіт за 
2019 р. 60105 60105 58655 58655 1450 1450

якості



динаміка 
поповнен-ня 
бібліотечно
го фонду у 
звітному 
році до 

фактичного 
показника 

попередньог 
о року

% звіт за 
2019 р. 18 18 395 395 377 377

Поповнення бібліотечного фонду за рахунок безоплатно отриманих книг
Аналіз стану виконання результативних показників €=86,5+107,5+25=219 Програма має високу ефективність

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Економія бюджетних коштів за рахунок зниження ціни на енергоносії

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітерповний бухгалтер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

І .
0100000

(код)
0110000

(код)
0114060

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

г

1 Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення, збереження і зміцнення культурних традицій

4ета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

авдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

ідатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету) Відхилення

бюджетних коштів* 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
Заробітна плата з 

нарахуваннями на зарплату 187279 187279 183978 183978 3301 3301



2. Оплата енергоносіїв 174621 174621 112576 112576 62045 62045
3. Інші видатки 33426 44990 78416 29144 44990 74134 4282 4282

Усього: 395326 44990 440316 325698 44990 370688 69628 69628
Тояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
/ паспорті бюджетної програми: зменшення обсягів використання енергоносіїв, зниження ціни на енергоносії, економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N
з/п

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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
Програма соціально- 

економічного розвитку 
населених пунктів Миколо- 

Комишуватської сільської ради

44990 44990 44990 44990

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники
Одини

ця
виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 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 од.

звіт за 
2019 р. 1 1 1 1

середнє
число

окладів
працівників

од.
звіт за 
2019 р. 3 3 3 3



видатки 
загального 
фонду на 

забезпеченн 
я діяльності 

будинку 
культури

грн звіт за 
2019 р. 395326 395326 325698 325698 69628 69628

Зменшення обсягів використання ене згоносіїв, зниження вартості енергоносіїв, економія бюджетних коштів
2 продукту

кількість
відвідувачів осіб звіт за 

2019 р. 12625 12625 12625 12625

кількість 
заходів, які 
забезпечу

ють
організацію
культурного

дозвілля
населення

од.
звіт за 
2019 р. 115 115 115 115

5 ефективнос 
ті

середня 
сума витрат 
на одного 

відвідувача

грн звіт за 
2019 р. 31,31 31,31 25,8 25,8 5,51 5,51

Зменшення обсягів використання гнергоносіїв, зниження вартості енергоносіїв, економія бюджетних коштів
4 якості



динаміка 
збільшення 
кількості 

відвідувачів 
у звітному 

році до 
фактичного 
показника 

попередньог 
о року

% звіт за 
2019 р. 1 1 і ; 1

Аналіз стану виконання результативних показників €=90,5+107,5+25=223 Програма має високу ефктивність

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення використання енергоносіїв,
зниження ціни на енергоносії

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

Нільський голова

оловний бухгалтер

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



І ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

1.

2.

3 .

0100000
(код)

0110000
(код)

0116030

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця) 
Організація благоустрою населених пунктів

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

N
з/п Ціль державної політики

1 . Підтримування належного санітарно-екологічного стану територій населених пунктів

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

1. Забезпечення утримання в належному стані територій сіл сільської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
грн

і N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п бюджетних коштів* 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. Оплата енергоносіїв 108600 108600 95250 95250 13350 13350



2. Інші видатки 97256 63538 160794 96281 63538 159819 975 975

Усього: 205856 63538 269394 191531 63538 255069 14325 14325
Іояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за„напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
паспорті бюджетної програми: зменшення обсягів використання електроенергії для вуличного освітлення, зниження ціни на електроенергію, економія бюджетних

І. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

рн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п регіональної програми 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

Програма по благоустрою 
населених пунктів Миколо- 

Комишуватської сільської ради
205856 63528 269394 191531 63528 255069 14325 14325

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N Показники
Одини

ця
виміру

Джерело
інформа

Ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

Відхилення

з/п 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

сума коштів 
на оплату 

електроенер 
гії для 

вуличного 
освітлення

грн звіт за 
2019 р. 108600 108600 95250 95250 13350 13350



сума коштів 
на

придбання 
електро

ламп, лавок 
паркових, 
смітничок, 
комплекту 
зупинки, 

обслуговува 
ння ліній 

вуличного 
освітлення

грн звіт за 
2019 р. 97256 63538 160794 93281 63538 156819 3975 3975

Зменшення обсягів використання елект юенергії, зниження вартості електроенергії, економія бюджетних коштів
1 продукту

кількість
витрачених

кіловат-
годин

осіб звіт за 
2019 р. 38666 38666 36490 36490 2176 2176

Зменшення обсягів використання електроенергії

3 ефективнос
ті

середня 
вартість 1 

кВт/г
грн звіт за 

2019 р. 2,81 2,81 2,61 2,61 0,2 0,2

Зниження вартості електроенергії
4 якості

Охоплення
вуличним

освітленням
вулиць

сільської
ради

% звіт за 
2019 р. 90 90 90 90



Аналіз стану виконання результативних показників Є=93+100+25=218 Програма має високу ефективність

). Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення використання електроенергії, 
зниження ціни на електроенергію

ізначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

льський голова

ловний бухгалтер

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

0100000 _______________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада______________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

0110000 _______________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада______________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

0117363
____________________  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(КТПКВК (КФКВК (найменування бюджетної програми)
лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-екоомічного розвитку окремих територій

та бюджетної програми
Виконання інвестиційного проекту, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад 
для підвищення рівня життя населення

ідання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
_________________________________________________(вуличні тренажери) для жителів сільської ради_________________________________________________

іатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

___________ програми____________
Касові видатки(надані кредити з 

__________ бюджету)___________ Відхилення



з/п бюджетних коштів* 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. Інші видатки 133300 133300
4

133300 133300

Усього: 133300 133300 133300 133300
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми:

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N
з/п

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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
Програма соціально- 

економічного розвитку 
населених пунктів сільської 

ради на 2019 рік

133300 133300 133300 133300

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

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

обсяг витрат 
на

придбання
вуличних

тренажерів

грн звіт за 
2019 р.

133300 133300 133300 133300



КІЛЬКІСТЬ
вуличних

тренажерів
шт звіт за 

2019 р.
10 10 10 10

3 ефективнос
ті

середні 
видатки на 

один об"єкт
грн звіт за 

2019 р.
13330 13330 13330 13330

4 якості
відсоток 

придбаних 
об'єктів до 
загальної 
кількості 
об'єктів

% звіт за 
2019 р.

100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників £=100+100+25=225 Програма має високу ефективність

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Запланований обсяг придбання вуличних тренажерів виконано повністю

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

0100000
(код)

0110000
(код)

0117370

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

____________________________________ Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця)
Реалізаці інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

4
п Ціль державної політики

Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Мета бюджетної програми
Виконання заходів, що передбачають стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення 
рівня життя населення

Завдання бюджетної програми

1
п Завдання

Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розташованих на території сільської ради

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
н

Напрями використання 
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету) 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

Інші видатки 6100 6100 6100 6100

Усього: 6100 6100 6100 ч ~ 6100
[ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
паспорті бюджетної програми:

!. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

рн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п регіональної програми 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 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

обсяг витрат 
на

складання 
технічної 

документа
ції із

землеустро
ю

грн звіт за 
2019 р. 6100 6100 6100 6100



2 продукту

кількість 
об'єктів для 
складання 
технічної 

документаці 
ї  із земле

устрою

од.
звіт за 
2019 р. 2 2 2 2

3 ефективнос
ті

середні 
видатки на 

один об"єкт
грн звіт за 

2019 р. 3050 3050 3050 3050

4 якості
відсоток 
опрацьо

ваних 
об'єктів до 
загальної 
кількості 
об'єктів

% звіт за 
2019 р. 100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників Є=100+100+25= 225 Програма має високу ефективність

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Запланований обсяг робіт по складанню технічної документації із землеустрою
виконано повністю





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

2 .

3 .

1. 0100000
(код)

0110000
(код)

0117461

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(КТПКВК (КФКВК

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)
. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
/п Ціль державної політики

1. Підтримування в належному стані автомобільних доріг місцевого значення та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Мета бюджетної програми Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання бюджетної програми

і
і

Завдання "

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних доріг місцевого значення, поточний ремонт доріг по селу Миколо-Комишувата

Зидатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
і

Напрями використання 
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) 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



Інші видатки (поточний ремонт 
доріг) 1340495 1340495 1340415 1340415 80 80

Усього: 1340495 1340495 1340415 1340415 80 80
;нення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
зпорті бюджетної програми: заплановані кошти на поточний ремонт доріг використано повністю

идатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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

Програма по благоустрою 
населених пунктів сільської 

ради
1340495 1340495 1340415 1340415 80 80

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[
п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 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 12 13
[ затрат

Загальна
довжина

автошляхів,
які

потребують
поточного
ремонту

м вимірю
вання 4400 4400 4400 4400



продукту
довжина

автошляхів,
які

відремонто
вано за рік

м вимірю
вання 1200 1200 730 730

площа 
автошляхів, 

на якій 
планується 
провести 
поточний 

ремонт

м
квадрат.

вимірю
вання 6000 6000 3250 3250

ефективнеє
ті

середня 
ватрість 1 м 

квадрат.
грн звіт за 

2019 р.
223 223 412 412

якості
співвідноше

ння
довжини 
сільських 
доріг, які 

відремонтов 
ано до тих, 

які
потребують

ремонту

% розра
хунок зо зо ЗО зо



Аналіз стану виконання результативних показників €=91+100+25=216 Програма має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти, виділені на поточний ремонт доріг по селу Миколо-Комишувата

Н.І. Шаптала
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вітер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

І.

0100000
(код)

0110000
(код)

0117680

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

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

(КТПКВК (КФКВК (найменування бюджетної програми)
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
і/п

Ціль державної політики

1 .
Узгодження дій щодо захисту прав і законних інтересів територіальних громад, розв'язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом 

діяльності, створення умов для більш ефективного здійснення функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

і. Мета бюджетної програми Захист інтересів органів місцевого самоврядування у взаємовідносинах з органами державної влади

і. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
грн

N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п бюджетних коштів* 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



V

• Інші поточні видатки 1200 1200 1200 1200

Усього: 1200 1200 1200 1200
ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
паспорті бюджетної програми:

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

»н

4 Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

'п регіональної програми 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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

.4
/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

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

обсяг витрат 
на сплату 
членських 

внесків

грн звіт за 
2019 р. 1200 1200 1200 1200



2 продукту
кількість 

внесків до 
асоціації 
органів 

місцевого 
самовряду

вання

од.
звіт за 
2019 р. 12 12 і г ' 12

3 ефективнос
ті

середні 
видатки на 

сплату 
членських 
внесків у 

розрахунку 
на 1 місяць

грн звіт за 
2019 р. 100 100 100 100

4 якості
стан

розрахунків
за

членськими 
внесками до 

асоціації 
органів 

місцевого 
самврядуван 

ня

% звіт за 
2019 р. 100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників Є=100+100+25=225 Програма має високу ефективність





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

2 .

3 .

1.
0100000

(код)
0110000

(код)
0118330

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Миколо-Комишуватська сільська рада
(найменування головного розпорядника) 
Миколо-Комишуватська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(КТПКВК (КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики

1 . Відновлення та захист природних ресурсів від забруднення та виснаження

5. Мета бюджетної програми Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1. Збереження та відновлення зелених насаджень на територіях загального користування сільської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
грн

N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п бюджетних коштів* 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 .

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 

програм
1400 1400 1400 1400

Усього: 1400 1400 1400 1400
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджетуДза напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми: недостаньо коштів для придбання необхідної кількості саджанців дерев

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

грн

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п регіональної програми 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

Програма по благоустрою 
населених пунктів сільської 

ради
1400 1400 1400 1400

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одини
ця

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 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 за т р а т

обсяг витрат 
на

виконання 
заходів з 
реалізації 
програми

грн звіт за 
2019 р.

1400 1400 1400 1400



2 продукту
кількість 
заходів з 
реалізації 
програми

од.
звіт за 
2019 р.

2 2 2 2

3 ефективнос
ті

середня 
сума витрат 

на
проведення

одного
заходу

грн звіт за 
2019 р.

700 700 700 700

4 якості
стан

фінансуванн 
я заходів

ЩОДО
відновлення

та
збереження

зелених
насаджень

%
звіт за 
2019 р.

100 100 0 0

Аналіз стану виконання результативних показників Є=0+98+25=123 Програма має низьку ефективність

L0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Недостатньо коштів на придбання необхідної кількості саджанців дерев

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




