
(код)

№ з/п

1

1

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

Баштанська міська рада

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

ЗВІТ

1. 0100000

(код)

2. 0110000

Напрями використання бюджетних коштів

2

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(найменування відповідального виконавця)

1040

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

№ з/п Ціль державної політики
1 2

1 Функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

5. Мета бюджетної програми
Підтримка функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Плотнік м.Баштанка

6. Завдання бюджетної програми

(код)

3. 0113111

7

0,00 913,3410 914,00 913,34

Переоснащення мережі газопостачання дитячого будинку сімейного 
типу ( придбання газавого котла та виготовлення технічних умов) 914,00

0,00

усього

3 4 5

10 000,00

  

Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі , є поетапне виконання документації на реконструкцію,роботи  будуть продовжені в 2020 році

-0,66 -10 000,00 -10 000,66

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

  

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

 усьогоспеціальний 
фонд

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

6

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

8 9 10 11

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд

913,34 -0,66 -10 000,00 -10 000,66УСЬОГО 914,00 10 000,00 10 914,00 913,34

4 Переоснащення мережі газопостачання дитячого будинку сімейного типу ( придбання газавого котла та виготовлення технічних умов)

№ з/п Завдання
1 2



ПОГОДЖЕНО

109

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд

8 9 10

-10 000,66

Відхилення

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п

Комплексна програма соціального захисту 
"Турбота" на період до 2021 року 914,00 913,34

11 12 13

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

-0,66 -10 000,00

Затрат

10 000,00 10 914,00 913,34 0,00

усьогозагальний 
фонд

Затверджено у паспорті бюджетної програми

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд
4

спеціальний 
фонд усього

Відхилення

3 765

82

0

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1

Касові видатки (надані кредити)

913,34 -0,66

0,00

Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі , є поетапне виконання документації на реконструкцію,роботи  будуть продовжені в 2020 році

0 Обсяг видатків грн. 914

913,34 -0,66 -10 000,00 -10 000,66Усього 914,00 10 000,00 10 914,00 913,34 0,00

3 4 5 6 7

0 1 10

Кількість придбаного 
обладнання та 

виготовлення техумов 
на встановлення

од.

Комплексна програма соціального 
захисту населення "Турбота" на 

період до 2021 року
1

-10000,00 -10000,66

0 Продукту

10000 10914 913,34 0

913,34 0 913,34 -0,660 Середня вартість грн. Розрахунок 914

0

Відсоток введеного в 
експлуатацію 

обладнання в поточному 
році

відс.

Розрахунок

0

-10000,00 -10000,66

0 Якості
10000 10914

-100,00100 100 0 0 0,00 0,00

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради Н. ЛІЩУК

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

Міський голова
(підпис) (ініціали та прізвище)

І.РУБСЬКИЙ

-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис, звіт про надходження та 
використання коштів  за 2019 рік

0,000 1,00 0,00

0 Ефективності


