
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Причиною відхилень є економія коштів для проведення заходів, закупівля товарів по меншій ціні ніж планувалося.

1 2

5

загальний 

фонд
усього

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

  гривень

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

 усього
спеціальний 

фонд
усього

3

0,00 447 535,14 -27 075,860,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування відповідального виконавця)

0829

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

7

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

загальний усього

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

4

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

усього

474 611,00

8 9 10

0,00

1 Організація проведення заходів в галузі культура і мистецтво 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

3. 0214082

№ з/п

(код)

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

загальний 

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 

  гривень

447 535,14 -27 075,86

усього

Відхилення

спеціальний 

11

474 611,00

Забезпечення підтримки народної творчості, відродження давніх традицій українського народу

-27 075,86447 535,14

спеціальний спеціальний 

0,00

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

-27 075,86УСЬОГО 474 611,00 0,00 474 611,00 447 535,14



 

спеціальний 

фонд

Міський голова     В.І. Колісніченко

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва, поліпшити рівень культурного обслуговування населення.

N з/п

371 587,14 0,00

усього
загальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

394 111,00

спеціальний 

фонд
усього

Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

0,00 0,00371 587,14

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В. Черненкова

(підпис)

-22 523,86

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-22 523,86

(ініціали та прізвище)

Продукту1

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік

394 111,00

(ініціали та прізвище)

(підпис)

15,00

6885,16 -2607,06

0 65,00 15,00 0,00

усього
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд

-27 075,86 0,00 -27 075,86

-4 552,00 0,00 -4 552,00

Усього 474 611,00 0,00 474 611,00 447 535,14 0,00 447 535,14

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік
80 500,00 0,00 80 500,00 75 948,00 0,00 75 948,00

0,00 -2607,06

1 кількість заходів од. План роботи 50 0 50 65

30,00 0,00

1

середні витрати на 

проведення одного 

заходу
грн.

Розрахунок (кошторис/кількість 

заходів) 9492,22 0 9492,22 6885,16 0

2 Ефективності

Причиною відхилень є збільшення кількості проведених заходів

Додатково проведені заходи в сільській місцевості ОТГ

Причиною відхилень є зменшення вартості одного заходу

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

30,001

Відсоток кількості 

проведених заходів до 

кількості заходів, що 

планується провести

відс.

Розрахунок

100 0 100 130 0

3 Якості

130,00


