
1.

2.

3. 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 

посадових осіб місцевого самоврядування

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

0210170 0170

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування

-0.96 0.00 -0.96

7

0.00

8 9 10

усього

Відхилення

27 163.00 27 162.04

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

0.00

УСЬОГО

  гривень

3 7654

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

8

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

1 2

 усього

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

  гривень

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

2

27 162.04 -0.96 0.00 -0.96

9 10 11

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

27 163.00

загальний 

фонд

27 163.00 0.00 27 163.00 27 162.04 0.00 27 162.04



9

-0.96 0.00

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

10 11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

-0.960.00

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

-0.96

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)

Відхилення

-0.96 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0

Усього 27 163.00 27 162.04

Затрат

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

27162.04

Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб Гребінківської

міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської 

ради, керівних працівників підприємств, установ і 

організацій Гребінківської ОТГ на 2020- 2022 роки

27162.04

0.00 27 163.00 27 162.04 0.00

усього
загальний 

фонд

7

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 3 4 5 62

27163.00 0.00

Аналізуючи виконання програми  "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми 

використані в повній мірі.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

27163.00

8

27162.04 -0.96 0.00

10 0

-0.96

0 Продукту

0 Витрати на програму грн. Кошторис 27163.00 0 27163 27 162.04 0

10.00 0.00 0.00 0.00

0 Ефективності

0

Кількість посадових осіб, 

які пройдуть підвищення 

кваліфікації 

од. План-графік 10 0 10

2716.20 -0.10 0.00 -0.10

0 Якості

0

Витрати на одну 

посадову особу, що 

підвищить кваліфікацію
грн. Розрахунок 2716.30 0 2716.3 2716.20 0

100.00 0.00 0.00 0.000

Питома вага посадових 

осіб, які підвищили 

кваліфікацію в загальній 

кількості запланованих відс. Розрахунок 100 0 100 100 0


