
-6 199,94УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00 43 800,06 -6 199,94

  

 усьогоспеціальний 
фонд

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

6

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

8 9 10 11

загальний 
фондусього

7

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусього

3 4 5

0,00

0,00

Причиною неосвоєння коштів в повном уобсязі є зменшення кількості осіб які потребують надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

43 800,06

-6 199,9450 000,00 50 000,00 43 800,06 0,00 43 800,06 -6 199,94 0,00

0,00

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Соціальний захист та покращення рівня життя малозахищених верств населення.

1 2

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів

2

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

(код)

3. 0113180

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг

(найменування відповідального виконавця)

1060

(найменування бюджетної програми)

Баштанська міська рада

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

ЗВІТ

1. 0100000

(код)

2. 0110000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

№ з/п Ціль державної політики
1 2

1
Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) , на оплату житлово- комунальних послуг

  гривень

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

(код)

№ з/п

1

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на 
оплату житлово-комунальних послуг і природного газу



ПОГОДЖЕНО

0

Середній розмір витрат 
на надання пільг щодо 

оплати житлово-
комунальних послуг і 
природного газу на 
одного пільговика

тис.грн.

Розрахунок

4167

0,00 0,000 100 100 0 100,00 0,00

0,00 -1,00

0

Питома вага 
відшкодованих пільгових 

послуг до нарахованих відс.

Розрахунок

100

0,00 -185,00

0 Якості

0 4167 3982 0 3982,00 -185,00

0
Кількість отримувачів 

пільгових послуг осіб Інформація УПЗСН
12 0 12 11

0 Продукту

0 11,00 -1,00

0 50000 43800,06 0 43800,06 -6199,94

Причиною неосвоєння коштів в повном уобсязі є зменшення кількості осіб які потребують надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

0
Видатки передбачені на 

надання допомоги тис.грн. Кошторис, звіт про надходження та 
використання коштів  за 2019 рік 50000 0,00

0,00 -6 199,94Усього 50 000,00 0,00 50 000,00 43 800,06 0,00

-6199,94

4 5 6 7 82

0 Затрат

-6 199,94

1

4

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд

  

Причиною неосвоєння коштів в повном уобсязі є зменшення кількості осіб які потребують надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

3

Міський голова І.РУБСЬКИЙ

3 765

-6 199,94

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
Відхилення

-6 199,94 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради Н. ЛІЩУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності В. СОЛОНАР

(підпис) (ініціали та прізвище)

0 Ефективності
Зменшення кількості осіб, які потребують надання послуг на оплату житлово - комунальних послуг

43 800,06 0,00

усьогозагальний 
фонд

Касові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усьогозагальний 
фонд

43 800,06

21

Найменування місцевої/регіональної програми спеціальний 
фонд усього

Відхилення

8 9 10

13

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд
11 12

N з/п

Комплексна програма соціального захисту 
"Турбота" на період до 2021 року 50 000,00

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

43 800,060,00 50 000,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В 2019 році забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників

109


