
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.       0110000                                 Вижницька районна рада 

          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника) 

2.       0110000                                Вижницька районна рада 

           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця) 

3.     0113242                         1030                Інші заходи у сфері соціального захисту 

          (КТПКВК МБ)           (КФКВК)           (найменування бюджетної програми) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

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

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176000  176000 174383  174383 1617  1617 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

з/п 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 На забезпечення посилення 

допомоги малозабезпеченим 

верствам населення 

176000  176000 174383  174383 1617  1617 

           

Невиконання становить1617 гривень по  поштових витратах, 

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:      

(грн) 

Найменування 

місцевої/регіональної програми  

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити)  Відхилення 



3 

 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                   

Усього                   

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

№ 

з/п Показники 
Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових 

видатків (наданих кредитів) 

Відхилення 

 
   

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 затрат                 

  К-сть 

депутатів 

 Од.  Вибори до 

місцевих 

рад 

 34  34  34   34    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  К-сть 

звернень по 

допомогу 

 Од.  Розпорядж.  120  120  97   97 23  23 

 В 2018 році допомога надана 97 громадянам 



4 

 

3 ефективності                 

  Мат.доп.на 1 

люд. 

 Грн..  розрахунок  900  900  1762   1762 862  862 

На протязі року збільшились видатки на допомогу 

4 якості                 

  Зростання  

кількості 

звернень 

 %  розрахунок  103  103  81   81 22  22 

К-сть звернень зменшилось в порівнянні з минулим роком.  

Аналіз стану виконання результативних показників 

 

 

 

Голова районної ради   __________ 

(підпис) 

М.І.Андрюк 

(ініціали та прізвище) 

  

Завідувач відділу фінансово-господарського 

забезпечення 

__________ 

(підпис) 

О.І.Мойсей 

(ініціали та прізвище) 

  

  

  

 


