
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.
0615061 0810

(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 усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

173,200.00 72,840.00 246,040.00 173,199.95 72,840.00 246,039.95 0.05 0.05

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 173,200.00 173,200.00 173,199.95 173,199.95 0.05 0.05

2 72,840.00 72,840.00 72,840.00 72,840.00

Усього 173,200.00 72,840.00 246,040.00 173,199.95 72,840.00 246,039.95 0.05 0.00 0.05

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

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення 
`Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

N
з/п

Напрями використання  
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення організації 
фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, проведення масових 
фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної 
програми   Економія коштів в зв'язку з дешевшою вартісю спортивного інвентарю



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

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

173,200.00 72,840.00 246,040.00 173,199.95 72,840.00 246,039.95 0.05 0.05

Усього 173,200.00 72,840.00 246,040.00 173,199.95 72,840.00 246,039.95 0.05 0.05

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники
Відхилення

усього усього усього

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

1 затрат

од. Мережа 1 1 1 1

од. 10 10 10 10

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

1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту на теріторії 
Миколаївської сільської 
територіальної громади 
Сумського району Сумської 
області на 2019 рік

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної 
програми  Економія коштів в зв'язку з дешевшою вартісю спортивного інвентарю

N
 з/п

Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

кількість місцевих ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, од.

кількість фізкультурно-
масових заходів (у розрізі їх 
видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.

План 
роботи 
відділу

кількість людино-днів 
проведення фізкультурно-
масових заходів (у розрізі їх 
видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
людино-день.

людино-
день



3 ефективності

грн. 173,200.00 173,200.00 173,199.95 173,199.95

грн. 127.35 127.35 127.35 127.35

4 якості

% 100 100 100 100

% 100 100 100 100

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)

середні витрати на 
утримання одного ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, грн

розрахунк
ово

середні витрати на один 
людино-день проведення 
фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх видів), 
що проводяться ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, грн

розрахунк
ово

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                   
                                  Економія коштів в зв'язку з дешевшою вартісю спортивного інвентарю

динаміка кількості 
населення регіону 
(адміністрати-вно-
територіа- льних одиниць), 
охопленого фізкультурно-
масовими захо- дами ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, порівняно з 
минулим роком, %

розрахунк
ово

динаміка кількості 
фізкультурно-масових захо- 
дів (у розрізі їх видів), 
проведе- них серед насе- 
лення ЦФЗН `Спорт для 
всіх`, порівняно з минулим 
роком, %

розрахунк
ово

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                
                                   Результативні показники виконано


	звіт

