
1.

2. 

3. 

1

0.00 551.25 508.45 0.00Усього 551.25

76

-42.80 0.00 -42.80

Звернень громадян 
зареєстровано менше ніж 
планувалось на початок 
2018р.

508.45 -42.80 0.00 -42.80
0.00 551.25 508.45 0.000113242 3242 551.25 508.45

-42.80 0.00 -42.80

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(КПКВК МБ)

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

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)Затверджено паспортом бюджетної програми

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

загальний фонд  разомспеціальний фондзагальний фонд разомспеціальний фондзагальний фонд

9876

 разомспеціальний фонд

1 5432

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

551.25 0.00 551.25 508.45 0.00 508.45

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

спеціальни
й фонд

загальний 
фонд

КФКВККПКВК

 разомспеціальни
й фонд

загальний 
фонд разомспеціальни

й фонд
загальний 

фонд разом

Відхилення

9876 131211105432

0113242 0.00 508.45 -42.80

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

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний періодНазва

регіональної цільової програми та підпрограми

 разомзагальний 
фонд

542

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд разомспеціальний 

фонд
1 3

(КПКВК МБ)

551.253242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

на 01.01. 2019  року

1090

0100000

0100000/'0110000

0113242

0.00 551.25 508.45

№ 
 
з/
п

Пояснення щодо 
причин відхилення

14

загальний 
фонд

8

 разом

10 11

-42.800.00

Пояснення щодо причин 
відхилення

Відхилення

спеціальни
й фонд

9



100.00відс. 100.00

500.00

0

0

Розрахунок

0
Середній розмір допомоги на лікування
Середній розмір допомоги в зв'язку з скрутним 
становищем

3000.00
1000.00

500.00

1000.00
3000.00

0
грн.
грн.

грн.

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення витрат на малозабезпечених осіб

Якості
відсоток отриманої одноразової допомоги

Ефективності
Середній розмір одноразової грошової 
допомоги
Середній розмір допомоги на поховання

осіб

грн.

Затрат
Витрати на малозабезпечених осіб, яким буде 
надана одноразова грошова допомога
в тому числі: на поховання
в тому числі: на лікування
в тому числі: скрутне становище
Продукту
Кількість малозабезпечених осіб, яким буде 
надана одноразова грошова допомога

Розрахунок

Забезпечення додаткової соціальної допомоги

тис.грн.

грн.
грн.
грн.

500.00

Звітність установи

Звітність установи
Звітність установи
Звітність установи

Звітність установи

500.00

200.00

25.00
115.00
60.00

350.00

0

450.00

25.00
115.00
60.00

350.00

0
0
0

0

0.00 200.00 450.00 0.00 450.00 Збільшення витрат на 
малозабезпечених осіб250.000250.00

Програма соціального захисту окремих категорій 
населення  Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної 
територіальноїгромади на 2018-2020 рік

200.00

0113242

0113242

0113242-Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

0.00 200.00

Відхилення
Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 
кредити)

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період
Джерело інформації

450.00 0.00 450.00

431 2 8765

(тис.грн)

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проектуКасові видатки за звітний періодПлан видатків звітного періодуКасові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
Найменування джерел надходженьКод

разомспеціальний 
фонд

загальний 
фондразомспеціальний 

фонд разомспеціальний 
фонд

загальний 
фондразом

Усього

загальний 
фонд

15141312111091 6542 3
0.000.00 0.000.00

250.00

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова Іванів Н.І.

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.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Показники

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

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

N з/п КПКВК

Усього 200.00

Одиниця 
виміру

87

(ініціали та прізвище)(підпис)

КПКВК

250.00250.00 0.00



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

(підпис)


