
1.

2.

3. 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 

посадових осіб місцевого самоврядування

41819850

(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

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

41819850

(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)

3710170 0170

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 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

спеціальний 

фонд

5 853,83

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

5 854,00

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування

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

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

1 2

  гривень

0,00

усього

Відхилення

5 854,00

 усього

Найменування місцевої/регіональної програми

-0,175 854,00 0,00 5 854,00 5 853,83

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

  гривень

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

5 853,83 -0,17 0,00 -0,17

9 10

-0,17 0,000,00 5 853,83

Відхилення склало 0,17 грн - економія коштів по видатках на відрядження.



9

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усьогоусього

загальний 

фонд

7 8

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового віділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

Н.О. Дерій

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

-0,17

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-0,17 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

5 853,83 -0,17 0,00

0

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

10

Затрат

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

Н.Б. Бондаренко

3 7654

0,005 854,00 5 853,83

8 9 101

1 3 4 5 62

Завдання діяльності головного розпорядника у 2020 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

-0,17Усього 5 854,00 0,00 5 854,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

5 853,83 0,00

5 854,00 5 853,83 0,00

5853,83 -0,17 0,00 -0,175854,00 5853,83 0

11 12 13

усього

0 Продукту

1 Витрати на програму грн. Кошторис 5854,00 0,00

1

Кількість посадових 

осіб, які пройдуть 

підвищення кваліфікації

од. План-графік 3 0 3 3 0

1951,28 -0,05

3 0 0 0,00

1

Витрати на одну 

посадову особу, що 

підвищить кваліфікацію
грн. Розрахунок 1951,33 0,00 1951,33 1951,28 0

100 0 0 0,001

Питома вага посадових 

осіб, які підвищили 

кваліфікацію в загальній 

кількості запланованих

відс. Розрахунок 100 0 100 100 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Використанням меншої суми коштів по програмі ніж планувалося.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Використанням меншої суми коштів на підвищення кваліфікації посадової особи ніж планувалося.

0,00 -0,05

0 Якості

0 Ефективності


