
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0613140 1040

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

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92

Усього 152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської 
територіальної громади

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

N
з/п

Напрями 
використання  

бюджетних коштів загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Організація 
оздоровлення та 
забезпечення 
відпочинком дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки



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

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

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92

Усього 152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92
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
Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього усього

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

1 затрат

грн. кошторис 152,882.00 25,516.00 178,398.00 152,881.73 21,528.35 174,410.08 0.27 3,987.65 3,987.92

2 продукту

од. розрахунок 20 20 19 19

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
на 2019 рік

N
 з/п

Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

обсяг видатків на 
оздоровлення 
дітей

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                      
                    

кількість 
придбаних путівок 
на оздоровлення 
дітей

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                      
                    



3 ефективності

грн. розрахунково 4,900.00 4,900.00 5,158.00 5,158.00

4 якості

% розрахунково 48.4 48.4 48.4 48.4

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів Наталія МАКШЕЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів Надія ОДІНЦОВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

середня вартість 
однієї путівки на 
оздоровлення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                      
                    

динаміка кількості 
дітей, охоплених 
заходами з 
оздоровле- ння, 
порівняно з минулим 
роком

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                      
                    Зменшення вартості оздоровчих путівок

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                    
                     Результативні показники виконано


	звіт

