
 

 

 

 

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.     0118410                             0830         Фінансова підтримка засобів масової інформації 

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

 

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 

232000  232000 232000  232000    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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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 

 На забезпечення підготовки інформації 

до запису радіопередач з метою 

поширення їх серед радіослухачів 

На забезпечення інформування 

громадян, щодо діяльності місцевих 

органів самоврядування засобами 

періодичних друкованих видань. 
 

142000 

 

 

 

90000 

 142000 

 

 

 

 

90000 

142000 

 

 

 

 

90000 

 142000 

 

 

 

 

90000 

   

  Усього 232000    232000  232000    232000        

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

 

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 

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 
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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                 

  Обсяг 

фінансової 

підтримки 

Грн..  кошторис  142000  142000  142000   142000    

 Обсяг 

фінансової 

підтримки 

Грн..  кошторис 90000  90000 90000  90000    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  Обсяг 

радіомовлення 

 годин  розрахунок  87  87  87   87    

 К-сть 

випущених 

газет 

Од. розрахунок 52  52 52  52    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  Видатки на 

одиницю витрат 

 Грн..  розрахунок  1,2  1,2  1,6   1,6 0,4  0,4 
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 Середня 

вартість 

публікацій 

Грн.. розрахунок 1,7  1,7 1,7  1,7    

На протязі року кошти на фінансову підтримку були добавлені 

4 якості                 

  Зростання 

радіоприймач в 

порівнянні з 

минул роком 

 %  розрахунок  100  100  100   100    

 Зростання 

випущених 

номерів газет 

% розрахунок 100  100 100  100    

 

 

 

 

Голова районної ради   __________ 

(підпис) 

М.І.Ардрюк 

(ініціали та прізвище) 

  

Завідувач відділу фінансово господарського 

забезпечення 

__________ 

(підпис) 

О.І.Мойсей 

(ініціали та прізвище) 

  

  

  

 


