
1.

2.

3.

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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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)

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

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

0213140 3140

Оздоровлення дітей у звітному році не проводилося

0.00

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

82 542.00Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

11

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

0.00

УСЬОГО

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

7

загальний 

фонд

8

Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

спеціальний 

фонд

1 2

  гривень

0.00

Відхилення

82 542.00

 усього

Найменування місцевої/регіональної програми

-82 542.0082 542.00 0.00 82 542.00 0.00

спеціальний 

фонд

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

  гривень

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

0.00 -82 542.00 0.00 -82 542.00

9 10

0.000.00 0.00 -82 542.00



Відхилення по всіх показниках пов'язане з відсутністю оздоровлення дітей у 2020 році

9

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

усього
загальний 

фонд

7 8

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

-82 542.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)

Відхилення

-82 542.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0.00 -82 542.00 0.00

0

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки

10

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

3 7654

За програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)" кошти не використані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0.00 -18.00 0.000

кількість дітей, яким 

надані послуги з 

оздоровлення та 

відпочинку осіб

Звітно-статистичні форми, 

затверджені наказом Управління у 

справах сім'ї, молоді та спорту 

Полтавської ОДА від 05.03.2018 

№157 "Про затвердження форм 

звітності про хід оздоровчої 

кампанії"

18

загальний 

фонд

0.00 0.00

спеціальний 

фонд

0.0082 542.00 0.00

8 9 10

усього

0.00 0.00

82 542.00

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 62

0

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

-82 542.00Усього 82 542.00 0.00 82 542.00

11 12 13

усього усього

0.00 -825.42 0.00

-18.0018 0 0

Якості

Продукту

-100.00 0.00

0

середні витрати на 

оздоровлення та 

відпочинок однієї дитини
грн.

Розрахунок (кошторис/кількість 

дітей, яким надані послуги) 825.42 0 825.42 0 0

0.00

-825.42

0 Ефективності

-100.000

динаміка кількості дітей, 

охоплених послугами з 

оздоровлення та 

відпочинку порівняно з 

минулим роком

відс.

Розрахунок

100 0 100 0 0

0


