
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. 0613242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

Усього 5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

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

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

5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

Усього 5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

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

N
з/п

Напрями використання  
бюджетних коштів

Забезпечення виплати 
одноразової грошової 
допомоги дітям сиротам 
після досягнення 18-
річного віку

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення 1810 грн  в зв'язку тим що 
день народження дитини 29 грудня і коши не виплачені.

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Програма економічного 
та соціального розвитку 
Миколаївської сільської 
територіальної громади 
на 2019 рік.



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 виміру
Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

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

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

1 затрат

грн. Кошторис 5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

грн. Рішення сесії 5,430.00 5,430.00 3,620.00 3,620.00 1,810.00 1,810.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 продукту

од. розрахунок 3 3 2 2 1 1

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

грн. розрахунок 1,810.00 1,810.00 1,810.00 1,810.00

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

% розрахунок 100 100 66.66 66.66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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)

N
 з/п

Джерело 
інформації

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок 
касових видатків (наданих кредитів)

спеціальний 
фонд

Витрати на  осіб, яким 
буде надана одноразова 
грошова допомога

в тому числі: одноразова 
грошова допомога дітям 
сиро- там після 
досягнення 18-річного 
віку

Кількість осіб, яким буде 
надана однора- зова 
грошова допомога

Середній розмір 
одноразової грошової 
допомоги

відсоток отриманої 
одноразової допомоги

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                        
Результативні показники виконано


	звіт

