
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на        01 .01. 2019  року

1. 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8564,76 1003,99 9568,76 8435,45 1001,90 9437,36 -129,31 -2,09 -131,40

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
  (тис.грн)

№ з/
п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний
період Відхилення Пояснення щодо причин

відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0110150 0150Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень8564,76 1003,99 9568,76 8435,45 1001,90 9437,36 -129,31 -2,09 -131,40 Економія коштів

Усього 8564,76 1003,99 9568,76 8435,45 1001,90 9437,36 -129,31 -2,09 -131,40

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
  (тис.грн)

Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення щодо причин

відхилення
загальний фондспеціальний фонд  разом загальний фондспеціальний фонд  разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові
видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
0110150 Затрат 0,00

0110150 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 53,00 55,00 2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими  та досягнутими результативними показниками: наявність вакансій

0110150 Продукту 0,00

0110150кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод. Журнал вхідної та електронної
документації 628,00 2564,00 1936,00

0110150кількість прийнятих нормативно-правових актівод. Звітність (розпорядження, рішення
сесії та виконкому) 497,00 1415,00 918,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими  та досягнутими результативними показниками: Кількість листів звернень, заяв, скарг  збільшилося внаслідок зростання звернень громадян за матеріальною допомогою. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів внаслідок
підготовки проектів рішень селищної ради.

0110150 Ефективності 0,00

0110150
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

на одного працівника од. 12,00 46,00 34,00

0110150
кількість прийнятих нормативно-правових актів

на одного працівника од. 9,00 26,00 17,00

0110150витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн. Витрати на рік/шт.од. 155,86 226,00 70,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  збільшення кількості виконаних листів, заяв, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень.Збільшення кількості прийнятих
нормативно-правових актів на одного працівника пояснюється збільшенням прийнятих нормативно-правових актів. Відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється збільшенням кількості штатних одиниць, збільшення ціни на електроенергію та газ.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на  
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації

інвестиційного проекту

загальний фондспеціальний
фонд разом загальний фондспеціальний

фонд разом загальний фондспеціальний
фонд разом загальний фондспеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова Іванів Н.І.

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Лисиця Д.С.

(підпис) (ініціали та прізвище)


