
РАЇНА
почаївська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО голови

27 лютого 2020 р. ;щ Псчаїв > 29

Про затвердження звітів 
про виконання паспортів 
бюджетних програм за 2019 рік

Керуючись статтею' 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,. статтею 22 Бюджетного кодексу України, 
відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.38.23f 4 року Кв 836 «Про деякі питання 
запровадження програм нс-пю нового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» та Накою Міністерства фінансів України N41098 від 
29.12.2002 року «Про паспорт» бюджетних програм» із змінами:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних
програм Почаївської міської' рад» за 2619 рік за КПК.ВК МБ. що додаються:

1. 1 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної радщ 
районної у місті ради (у раю її створення), міської, селищної, сільської 
ради»;

1.2 0113242 «Тлію заходи у сфері соціального захисту ■
соціального забезпечення»,

1.3 0114030 «Здбезле-Гснля діяльності бібліотек»;

1.4 01 14040 діяльності музеїв і виставок»;

1.5 0114060 шсбщпщщдщ діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів- дозютля т і: ш: клубних закладів»;

1.6 0114082 «інюч заходи в галузі культури і мистецтва»;

‘.7 01 і 5012 х-.нр-зьеуЩіня навчально-тренувальних зборів і
змагань з не олімпійських видів спорту»;

1.8 -In6030 «Сргаюзадю благоустрою населених пунктів»;

1.9 ОІРЗсб сЗмшлш інвестиційних проектів в рамках
формування шфрастручт/тх ААдінндх територіальних громад»;

1.10 і/ Д7А' -їу'сриюзннс '.щ розвиток автомобільних доріг і а
дорожи ьоі і н са з а ■ з г руш л? і:: ?л. р а; унт. к ге глю т гв м іс цев ого ою пікету / >,

дії Зі :7622 чОссй,'-;п■■ лтоггші і заходів в галузі туризму та
курортів»;



1.12 0117680
самоврядування»;

f

«Членські внески до асоціацій органів місцевого

1.13 0118220
місцевого значення».

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

Наталія Качелюк 6 12 99



ЗЛТВЫЦЖЕНО
І к.ьаз Міністерства фіі тисі а України
26.08.2014 № 836
(у редакції накату Міністерства фінансів України
віл 2.9 ірудня 2ії18 ріжу № 1209'1 ■
Розпорядження міського голови

Почаївська міська імі.іа
(най ж і рвання гоют.ііітіт роню ряднина коні гін міснеюто бюджет у)

від 27.02.2020 року Хї 29

ЗВІТ
про виконання паспорт бюджетної програми

місцевого бюдже ту на 2019 рік

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

0100000 Почаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

0110000 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

0110150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріильио-технімпе забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Цілі державної іюліі ики, па лосяііюнпя яках спрямована реалізація бюджетної про) рами ________ ___________ _ ____________
Г № зуд Ціль державної політики ____

Забезіючиніїя ви коню я bi іншапих заксчюдангвом повиоважспі.

бюлжілпгн програми
ОртаиЬянійііію, і «фсрічацій п «■ аналітичне та матеріально- гехнім не за інж печення, .тюлююс t і міської ріодн ОГІ' та її о я ком-ітс тіш

6. Завдання бюджеіпої програми __ _ ___  _ _ _ _ „ _ .......... .._
ІМп'іі Завдання

) Забсзпс чепн я в и кон а и і їм п ада 11 их за ко н о,; іавс гвом нові юважсп н

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

№ З'і і Напрями ви корнета пня бюджетних коштів

Затверд ж*. не у паспорт і С 
програми

юджс пюї Касові вида, it) і(надані крони- и з бюджету) 1 відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 5 123 445,00 15 600,00 5 ! 39 045,00 5 107 878,60 15 101,45 5 122 980,05 -15 566.40 -498,55 -16 064,95
Залишок виник внаслідок економного використання енергоносіїв (по КЕКВ 2270-12517,42 ),економії коштів: по оплаті послуг КЕКВ 2240- 1590,31, оплаті за предмети, матеріали, інвентар KERB 2210-1014,12 ірпта

но спеціальному фонду- КЕКВ 2210-498.55 грн. ____ __ _ ______________ ______ ~
.... • -- [~5Ї23445ЛКІ~Г Ts 600,00 j 2139 О^ДЙЇТ^107 8W4>T 15 101.45 'рі ^22 980,(15^ 15 566,40 ] _ -498,55 ~Т 16 064,95

__________  _____ І-ПИИИЬ.
8. Видат ки (надані кредити з бюджету) па реалізацію місцевих/рсі іональлих npoj рам, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевоЕрегіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові нидат ки (надані кредити з бюджету)

загальний 
фонд

Відхилення 
спеціальний 

фонд
усьогозагальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усно)0

загальний
фонд

спеціальний
[фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прої рама інформатизації ГІочаївської МОЇ! . 12 600.00 0,00 12 600.00 12 600,00 0.00 12 600,00 0,00 0,00 0,00

У СЫН 0 12 60041(1 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00



9. Результативні показники бюджеіної програми та аналіз їх виконання

N з-li Показн ії к и
Оди н и ця 

виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досяі ну і І за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
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 1(1 11 12 13

Затрат
кількість штат них одиниць од. Штатний розпис 32 0 32 26,75 0 26,75 -5,25 0,00 -5.25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними іа затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється паявніс то вільних вакансій.
Продукту

кількість о триманих лист ів, 
звернень.заяв, скарг

од.
Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції
2459 0 2459 2540 0 2540,00 81,00 0,00 81,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та за твердженими результативними показниками: Розбіжніст ь иояснюєіься збільшенням кількості звернень громадян.

— ." „ ---------------
кількість лриинятих пормагиипо- 

ііранових актів од.
Журнал реєстрації рішень та 

розпоряджень
1074 0 1074 1045 0 1045,00 -29,00 0.00 -29,00

1 Іояспення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що частина листів були інформативного характеру і не погребували відповіді.

Ефект иітпості %

кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на одного <п.

Звіт та розрахунок 53 0 53 95 0 95.00 42,00 0.00 42,00

Розбіжність між запланованими показниками результативност і та досягнутими пояснюсться тим, що у відповідності до збільшення кількості вхідної кореспонденції, звернень громадян 
збільшилось нанантажешія в середньому на одного працівника.

та наявності вільних вакансій

кількість принл.я тих норма гивпо- 
правоиих актів па одного од.

Звіі та розрахунок 34 0 34 39.1 0 39.10 5,10 0,00 5,10

Пояснюється збільпюішям кількості листів, звернень громадян, ВІДПОВІДІ ю і збільшення ч кількості скл и даних сесій.

вит рат и па утри мання однієї 
штатної одиниці

тис.грн. Звіт та розрахунок; 160.1 0.49 160,59
І 190.95

0.56 191,51 30,85
L.T. _

30,92

Розбіжність пояснюється підвищенням МІНІ малілий заробітної плати та посадових окладів відповідно до Постанови К 
запланованої, навантаження па одну штатну одиницю збільшилось

МУ У?525 від 25.06.2019 р. Внаслідок того, п 
, що призвело до збільшення витрат.

(о кількість задіяних працівників менша від

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання діяльності головного розпорядника викопано новніст зо.І Ісзпачіп відхилення пояснюю і ься наявністю вільних вакансій та тим, що певна
кількість отриманих листів була інформативного характеру, відповідно до цього зменшився показник кі. іьісості прийнятих нормативно-правових актів.

10. УзшальнсниЙ висновок про виконання бюджетної прої ра.ми. . ■ . \ ".’ч
Протягом 2019 року касові видатки склади 5122980,05 ірн^Дз'дий 5 Ю7878.'6О гри." з 'видатки загал ьцбїУ фонду; 15101,45- спеціальний фонд Що складає 99.7% від видатків, затверджених паспортом 
біодж;тої програм
/Іішаміка виконання результативних показників свідчитХ/uW уйсідбі рада забезпечує-нїііу^на
мені діяльності за бюджет ною програмою )<ИТ<В 1101W.—? ~

■ < 5 і 7. ч' ■

і.\ О - \ \.■ ;
ХЖдж

Міський голова

Міський і олова

г

/
визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної

Василь БОЙКО
(ініліатр. -іа прпвіпце)

Василь КОЙКО
(іііііііа.ін їИ пропише)



Накаті Мініс герепіа фінансів України
26 08 201-4
(у реакції накачу Міністерства фінансів України
н:д 29 і рудня 201 8 року №’ 1 209 )
Гоіііоря іжеііпн міського голінні

_____ Почаївська міська рада
(1 іаГшГН} ВЕШНЯ IV.LOZHOJ ’>.1 111.Г ІІ І.. 1 j,1 Я? ІН > I h h К '.111Г ПК VlCl І<НОГІ1 эюджс ту')

від 27.02.2020 року____ Х° 29

1. 0100000
(код)

ЗВІТ
про ншсшнииі»паспорта бюджетпоїпрограми

місцевого бюджету па 2019 рік
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(код)

Почаївська міська рада
(найменування відповідального виконання)

З 0113242
(код)

1090
(КФКВК)

І їпні чах од и у сфері соціальної о замиту і соціального забезпечення 
(и аймснуванп я бюджетної про і ра ми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетіюї іірограми
~уутп_т___2________ '_____ ___ ___________ _і _ _ ___ ____ _____ _

Цілі. державної полі гики

Зд і йс 11 еі і ля за ;;о ді и із contain,лої підтримки мадозабезтючеп и х вере тв насел єн н я , уч аспик і в А_1 X), j гадання допомоги .па ліку вання т а п оховання L __________  ___________ _________________

5. \-k-.-ia бюджетної програми
ї і д: і»н н и раз і н>. ої в ■ р от 11 г і- він до помоги па пі дтри м ну окрем іім їсипторіті громад їй і гя іпіко натіня заход і в. зя гне рг;рі{ сіііі х комі 1.1 е ire моїй llpor рамою ічніі а.і іи іої н і ді [ні тік е і мал озабезпечеі них вере і н
і ннюлеип» ІВціаїгнілсоїжкіг па 2019 2020 роїсті, __ _______ _ _ _ ____________________ ___ ____ ____ ____ _ __________ ___ ______ . ___ _ __ __________

'іавлаї.цді бюджетної JJporpaMH

І

_3а іуапня

'j.'Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів ,і іітрсдб;; ясних міською комплексною Програмою гоціа. п.іюї підтримки мішпабсяїсчсііик г.ереїв населення Ііочяївської ОТ!' на 2019- 
2020 роки __ __ _________

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

Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті оіоджсіної 
програми

Касові видатки (надані кредит з 
бюджету)

Відхилення
№ злі ?.ага_:п.ний 

фонд
спеціальний 

фонд усього
заі альний 

фонд
спеціальний

фонд
усі юго

тат а. і ший 
фонд

спеціальний 
фонд усьої о

' 1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11

1
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених версій населення ІІочаївської 

мотг на 2019-2020 роки
146 500,00 0,00 146 500.00 142 500.00 0.00 J42 '>00,00 -4 000,00 и.оо -4 000.00

Розбіжність пояснюється тим, шо фактична кіль кісті, знерпен з громадян менша від запланованої.

2
Надання допомоги на покоління громадянам працездатного віку, які на чассмцліпе 

працювали
0,00 0,00 0.00 0,00 о, о о 0.00 0,00 0.00 0,00

Усього 146 500,00 0,00 146 500,00 142 500,00 0,00 142 500,00 -4 000,00 0,00 4 000,00

8. Вида тки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/реї іональгіих проірам, які викопуються в межах бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої'регіональної програми
Затверджено v пасігор ті бюджетної Касові видатки (надані креди ги з бюджету)

тягальний
фоп-1

Відхилення
за і альїіий 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплексна прої рама соціальної підтримки малозабезпечених версія 

населення Ііочаївської мол на 2019-2020 роки
146 500,00 0,00 146 500,00 142 500.00 0.00 1-12 500,00 -4 000,00 0.00 -4 000,00



Усього
Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша віл запланованої. ____ ____ ____________ _ ____________________

І 146 50~ї*4>*1 _1 14250()у00 1 0ЛЮ~ і І 42 500,00 3__ 4 000,00 Г ~0>°° І ОООЛКГТі 46 500,00 Г" 0,00

9. Резулі.таіивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

X тії Показники Одиниця Джерело інформації

Зат верджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредиііибюджету)
Відхилення

ви міру
загальний

фонд
сііеціальї гни 

фонд
усього загальний

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2. 3 4 с 6 7 9 10 11 12 1.3
Затрат

обсяг видатків на падання матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам

tHC.LpiL
Журнал реєстр. Рішень 
виконавчого комітету 11,5 (1 11.5 и 0 1 1.00 -0.50 0,00 -0,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регельтапшпими показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень ромадян менша від запланованої
обсяі видатків на надання матеріальної 
допомоги на поховання непрацюючим 

жи геллям громади, які не досяглії
J HC.J рп.

Журнал pCCCTp. PilHCFLb 
виконавчого комітету зо 0 ЗО 27,5 0 27.50 -2.50 0.00 -2,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками'. Розбіжнісп. пояснюється тим, що фактична кількість звернень громадян менша від за і шанованої.
обсяг видат ків на падання матеріальної 

допомоги учасникам АТО
іис.грп. Журнал реєстр. Рішень 

виконавчого комітету
6 0 6 5 0 5,00 -1,00 0.00 -1,0(1

Пояснення щодо причин розбіжносіей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактична кількість звернень і ромащгп менша від запланованої
обсяг видатків на надання матеріальної 

допомоги у разі перебування в 
лікувальному закладі

тис.гри.
Журнал реєстр. Рішені, 
виконавчого комітету 43 0 43 43 0 43.00 0.00 0,00 0,00

обсяг вида)ків на падання матеріальної 
допомоги у разі тяжкої (доні «тривалої) тис.грн.

’Журнал реєсір. Рішень 
виконавчого комітету 50 0 50 50 0 50.00 0,00 0,00 0,0(1

обсяг видатків на надання матеріальної 
допомоги потерпілим від стихійного лиха тис.грн.

Журнал реєстр. Рішень 
викопа в чого коміт ету 6 0 6 6 0 6,00 0,00 0.00 0,00

Ефективності
Середлі витрати на одного отримувача гне.гри. Розрахунок 1,308 0 1,308 1,307 0 1.31 0,00 0,00 0,00

Якості
динаміка обсягу фінансової підтримки в 

порівняти з минулим роком
ніде. Розрахунок 133 0 133 0 0 0,00 -133,00 0.00

... . -
-133,00

______
Аналіз етану виконання результативних показників: Про тягом 2019 року касові

Аналізуючи виконання даної нрої рами. можна'е+тщрджуват и, що воиЯлуцненсна в
видатки склали
повному обсяз

142500,00 гри., що складає 97,3 % річного плану 
v відповідності до звери єн ь громадян, що надійшли.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. " •'<’
Протягом 2019 року, реагуючи па звернення іромадян. Почаїиська м^.йщраД-аітитїлагнЛац6їірмо£у*$ 

F’' "

(і -г ;- u о;
Міським і олова

Міський голова , X- А. 

'А -Л < .

алішу суму 142500.OOjjmi.

Василь БОЙКО
ти приіиил

Василь БОЙКО
і'іниін.'їн Гсі Прірві 11ЦЄ)



'ЗАТВЕРДЖЕНО
Нгтка.з Міністерства фінансів Україна
2.6і)8 2(114 М6

Су рецат ,цї ааке.'зу Міністерства фінансів Vкр^їгін 
від 29 гру .дня 2018 року Л7 1209 І
Розпорядження міського голови

По ч пінська міська рада
;і[ДГГИеТіуііаЕІ.І ІЯ ІЮ,ЕОНІЮГО ріїЗі ІОрЕДНІLKU КСІШ -ІБ кіІСЩ’Еі.ЧИі Гш.іджету) 

від... 27KL202Q [Міху № 29

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2019 рік

(код)

0110000
(код)

0114030

І 01 ооооо ІІочаївська міська рада _____________
(найменування головної^ розпорядника)

ІІочаївська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0Я24 Забезпечення діяльності бібліо тек___ ________ _________________ __________ __
(код) (К ФК В К) (на й м снував н я бюджетиої п рої рам и)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної ііроірами____ _________________  _____________ ___________ _ _________ ___ __ ____________________________________________________
.№ з/Т І Ці’-:, державіюї іюиггнкті

Сприяння достуївіості до інформації та культурних цінностей, що збираю ікси, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками дня забезпечення освітнього та культурного рівня іромадяи.

5. Мета бюджетної програми
Табели еченш; прав громадян на бібліотечне обслугоізуїніннь, загальну доступ вість до інформації та культурник цінностей, що збираються, збері) аютеси, надаються і: тимчасове киріістуиаппи біб. іктчкамії^_ ________

6. Завдання бюджетної програми______________ ____ ___ ___ __ _ __ _______ __ __ ______ ________ ___ ________ _____________________ _____ ... __________________ ______ _____________________
j.- n 1445/:.: ; и л я

"ZT'J ’ --p- ” __ _ _ _ _ ___________________ _______________ ______________ __ ____2____________ ___ _________________________ ________ _________________ ________________ _ ___________ ___________

. Забезпечення достуипіхті для громадян документів та інформації, слткфенвя упин для повної о задоволення духовних потреб громадян. сприяння трофіх-линому та освітньому розвитку іромадяи.
______ ________ __ Ікомнлсь туванпя та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.__________________________ ,____ ______________________ __________________________________________________ __ ___________ _ ______

іринсні.
7. Вида тки (надані кредити з бюджету) та напрями ви кор нота 111 і.я бюджеті і и х коштів за бюджеті і ою 11 рої ра мою

.Y? З'і і Напрями використання бюджетних коштів

Затвердлеє по у паспорті бюджсі гюі
нрофамм

Касові видатки (ладані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний
фонді

спеша, іьний 
фонд

усього загальний 
фонд

(ЛІСЦІ £1.11 і. II И

й фонд
усього загальний 

фонд
сисні алы інгі

фонд
усього

1 2 3 1 5 6 7 8 і с- 1)

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для ііоиншн '.адоволення 
духовних потреб іромадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 

зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.
887 207,Е>'і чи е;гг) і.'.ц'; 9! 7 20(НИ) 886 7( 3/І6 39 EK.nj.OU 916 713,46 -486,54 и,00 ■486,34

Відхилення пояснюється залишком коштів. ___ ___ ______ __________ _______ _ _____________ __________ ___________
______ ” “~Р~Я872()<11()П І ~ЗІЇЩЮДЦІ І 917 21)0,00 | 886 713,46 30000,00 [ 916 713,46 [ -ГХб^Т^Ї (14Ю ~Т 486,54

гривень
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ргі-іопальпих нроірам. >jki викопукпьсч к мижах бюджетної пресами

Найменування місце іюї/реї і ошиіьпоі л рої ра м и
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредн и з бюджету) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього
ии альпий 

фонд
спеціальний 

фонд
усіли о

легальний 
фонд

спеціальний
фонд VCJiOl о

2 3 -1 5 6 7 8 9 10
1 Ірограма інформатизації Почаївської МО’ГГ. 200.00 б) 006, і )0 10 200,00 700,00 10 000,00 10 200,00 0.00 0,00 0,00

Усього ?.(Ю,(И) Пі 1)110,(10 10 200,00 200,00 10 000,0(1 10 200,00 0,00 0,00 0,00



9, Результативні показники бюджетної програми га аналіз їх виконання

N злі Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у насипц і і бюджетної 
програм и

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усьоні читальни й 
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 в
Затрат

кількість установ (біб. іігітск).
од.

Зведення планів по мережі, штатах і 
ковз нії ген іах установ, що фінансуються з 

бюджету Почаївської МОП її о мережі
3 0 3 3 0 3,00 0,00 0,00 0,00

середнє числі окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис установи 8,5 0 8,5 8,5 0 8,50 0.00 0,00 0,00
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників од. Штатний розпис установи 2,5 0 2.5 2,5 0 2,50 (1,00 0,00 0,00

середнє число окладів (ставок) спеціаліст ів од. Штатний розпис установи 5 0 5 5 0 5,00 0,00 0.00 0,00
середнє число окладів (ставок) робітників ОД Штатний розпис установи 1 0 1 1 0 1,00 0.00 0.00 0,00

Продукту
число читачі и тис.чол. 1 Ілаи роботи на рік 5.3 0 5.3 5,519 0 5,52 0,22 0,00 0,2'2

бібліотечний фонд гне. План роботи на рік. розрахунок 56.9 0 56.9 57,12 0 57,12 0.22 0,00 0.22
тис.гр}|. План роботи на рік,розрахунок 305 0 305 346,7 0 346,70 41,70 0.00 41,70

поповнення бібліотечного фонду тис. План роботи на рік 0 0.3 0.3 0 0,6 0,60 0,00 0.30 0,?0
1 не ірп. 1 (лап робо і и па рік 0 20 20 0 61,49 61,49 0.00 41.49 4149

списания бібліотечного фонду тис.
лри мірників

План роботи на. рік 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TMCVpiL 11. іан роботи на рік 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0,00 0,00
кількість книговидач ОД. План роботи на рік 97950 0 97950 102300 0 102300,00 4350,00 0,00 4350,00

Ефі'.ктнвнос ті
кількість книговидач на одного працівника 

(ставку). ОД розрахунок 11523,53 0 1 1 523,53 1203 5 0 12035,01! 511,47 0,00 511.47

середні затрати на обслуговування одною читача гри. розрахунок 169,28 0 169.28 160,72 0 160,72 -8,56 0,00 -8,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність вияснюється тим, що фактичний показник видат ків загального фонду менший ніж плановий.
середні внтргии на придбання однош примірника 

книжок ірп.
розрахунок 0 66,67 66,67 0 102,5 102,50 0,00 35,83 35,83

Якості
динаміка поповнення бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду
відс.

розрахунок
116 (1 116 200 0 200,00 84.00 0,00 84,00

динаміка тбільїиелня кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попередньої о періоду
в іде.

розрахунок
100.15 0 100,15 105,4 0 105,40 5.25 0.00 5,25

Аналізуючи етап результативних показників, можна стверджувати, що дана проірама виконана в повному обсязі.

10. Узагалыїсинй висновок про инкопання бюджетної програми. ^>-'Л ' ’ ■
Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 886713,00 три , с!ісці^ь)іоіїм]іонд'у-8000()',()11 іртг Що складас^Уїу
За рахунок коштів спецфонду придбано персональний компьютер для сиеціалістиі'^іббіоісісй/ігріідбаіш ЗбоЛіріЩірг 

загальною вартістю 21487,00 гри за ,^^й»іс^лаіодійііаї допо.ч<іТ4<.Л також отримано 300 примірників книг з..... ....... ...... ,.......... ................ .,.......л_
Дииаміка результативних показників - позитивна, програма викопана в лоімю>їугт»ос;Язі 

і і ■’■ 1
у 7' ?
У О ; \Міськії it голова 1 V

Міський голова
У~

Уо від иидаїків. за тверджених паспортом бюджетної програми.

і ПІДПИС!

книі'на суму 20 000 три.

Василь ЬОІПСО
іїиііг.али та пріадшЩ

Вас иль BOIfKO
(ініціали та п.рідаште )



ЗАТВПРДЖНШ
Нак<ї М і і ті сті1 рс і е а фінансів України
36.05 201 ї ЇЛХ^б
і у иадакпії ітакачу Міністерства фінансів V країни 
віл 29 грудня 20] 8 року Ks 1209)
Готпоряджі'ння міського голови

ПцчяТвська міська рада __
■ наіімгнуаи і tiis голдЕН'.-'ССі розпорядники юііттіз місцевого (ігд^-ету-1 

від 2 Л 02.? 020 року _ N<>29

■7

з.

СІООООО
(код)

0110000
(код)

0J14040

(код)

4. ТЦлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної ттроірамв 
K-Ун ~~J”

і "7 __

зви
про виконання паспорта бюджетної програми 

м іп юного бюджету н а 2019 рік

ІІочаївська міська рада_________ _____
(найменування іхіловноіо розиоридніка)

ІІочаївська міська рада_______________ __________
(найменування відповідального виконавця)

Забизнечення дія. іьносгі музеїв і виставок

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

I llJJh ДйрЖІШТЮІ’ IICL1TJH Кї!

] Збереження і внкориегаїлія матеріальної та духовної культурі), залучення громадян до надбань націона.іьлоїі світової ігто]Яіко-куль'гурііої спадщини.

3. Л1і.-г;< бюджетної .чршрамн
вивчення. .зСчірюкеїшй і вико роста гін я матері а; іьноіА’іі_духиіниіЇ2су.!іьттфн, ліі.пучеіпія 2дюмидин^ди_ввдбзш> ’‘ацюн^ілуюї • світової і сто ршсо- ідльтуріюі спащщпіи

б. Завдання бюджетної програми _ _ _ _____ ___ ____ ______  ...... ________ _________ __________ ________  ___ ______
>f> І 'ЗіИ’ДаМНЯ

[ Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення висталкоиою діяльністю

7. Видатки (падаю кредити з бюджету) із напрями ви корнетами я бюдже і них коштів за бюджет нот проірамою
г::пиг

№ 3/JI

1

Напрями кикористання бюджетних коїшів

Затверджено у ікісіюріі бюдже-'тцої
профани

І сі іеі ііаяіііі
„ усього

ііїї фопд

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальним
фонд

” З

загальний 
фонд

.

снешалы І
ні) фонд

--- ■

усього «гал Ніші 
фонд

9

спеціальний 
фонд

10

усього
і
і 

-39 692,6:1'Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розпиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкові по 
діяльністю.

Розбіжність пояснюється економією коштів, в результаті чого утворився .залишок коїшів но заробітній п.іагі- К1ЇКВ2120 - 1860,00. А також скоиомішм використанням енергоносіїв, галишок коштів по елек ірі(енергії. КІ'.КВ 22,3 -11 56,74 і рн., 
газопостачанню КЕКВ 2274 - 37974,55 ірії. _ __ _ ______________ _ ____ _ _ __  і__ _ _ ___ _ _____

~ ’ J 1 069 000,00 І З 900,06 11 072 900,001 1 027 337,38[ 5 870,00 1 033 207,38~[~-41 662,62 j 1 97(1,00 6Ч2.з6?

] 069 000,00 З 900,00 1 072 900,00 1 027 337.38 5 870.00 1 033 207,38 -4J 662,62 1 970,00

УСЬОГО

2 s 8 і 1

гривень
К. Видатки (надані кредшиз бюджету) на реалізацію місцсвіьх/рсппішльних прсирам, які іиіконуюі ьсіі ті межах бюджетної проіралш

Найменування місцежй/рсгіоиальноїлроірами
Затверджено у паспорт бюджетноїнроірамн

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

таї іілі.ннії 
фонд

Відхилення

усьогозаіа лиши 
фонд

-... -- -- ■
спеціальний фонд усього

загальний 
фонд

спеціальні ш 
фонд усьої о

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 і 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 __.

9 Результативні нокаяіики бюджетної нроірамн та аналіз їх виконання



Джерело інформаціїПоказник»
УСЬОГО

Одиниця 
виміру

Заі верджсио у паспорті 
бюджетної і грограмн

крединв З бюджету) 
снецілльни

ті фонд

і Фактичні рсту.тьіативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих
загальний

фонд

Відхилення

кількість установ

кількісі ь музеїв

середі ю 1 іисло < ж ладі» (ставок) _

гис.і-рн.
_ шдии.

1033/21 _

Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 
І установ, що фінансуються з бюджету Почаївеької 

__ _ ___ __ МОТГ_____ ___ _____ . 
Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 
установ,, що фінансуються з бюджету Почаївської

5 L 'і ..
. ---------_ . __

1 0

1 0

L75__ L о

усьою

~То

.загальний 
фоіід 

11

спеціальний
фонд__

12

усього 1

— ЇЗ
— --------- -- ----- _------ - —------ — -

2.00 11,00 1,00 1,00

2.00 0.00 1,00 1,00

10.50 -1.25 0.00 -1,25•••——-- —---------- - |_----- -------

jitc.ro окла/цв (ставок) керівних працівників
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
середнє число окладів (ставок) робітників
___ ___ площа приміщень ___ _

плота примішені, у тому числі виставкова плота
видатки загального фонду па забезпечення діяльності музеїв________ ________ __________ ____ ________
_ ___ _____ Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється залишком коїіггів ію заробітнім платі, та еіоімним виїоірггстаніїям енергоносіїв.

_ __________ _ 1 Іродукгу __ _________ І ____ І___ ___ _ _ _  ___ _ _____ _____
_ _____ кількіс гь проведених виставок у музєя.х | од, , ___ __ _ І Ілал роботи музею______ ____ ______________ ________ _
___  ____ __ _  ___ ___  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатніміимн ііоказі інками. Розбіжність нряснюеп.ся тим, що планові показники вінці ніж фактичні.~ ' -г ■ ■ . г-

Штатний розі діє

Штатний розпис 1
Штатний розпис 5,75
Штатний розпис 5

Технічний пасіюрг 276
Технічний паспорт____ __ ____ 1£4 

Копп орне

0 1 1
І) 5,75 5,5
0 5 4
0 276 276
0 164 . 1Й4_.

3.9 1072,9 1027,33738

0,00 0,00
0,00 -0.25
0,00 -1,00
0,00 0,00
0.00 0.00

. ___1,97___ __ -39,69 .

0

0

тис. од,

гне.гри.

ліс. гри.

1 SJ 78,00 
.3330,00 
’й)ЗІ’.24

Звітність 
'Звітність 
Звітність 
Звітність

__ од. _ _
.__тне.од _

J60
1.36

_ кількість екскурсій у музеях___
___  _ кількість експонатів - усього _ _ 
кількість експонатів - усього у тому числі буде 

експонуватись у плановому періоді
____ кількіст ь відву tv в а1 гів м у з еі'і і ___

__ Звітність
_ Звітність____

Звітність

27.

— 36(1 __
_ JJ6 _

1,36

: j j
____ 0_

0

3«7)
.3330 (1

__ 1069 __ .3,9___

0 3,9

0
__

294,49 1.07

осііу 
кііькісті. відвідувачів музеїв у тону числі: безкоштовнії осіб

___  плановий обсяг доходів музеїв ___  
плановий обсяг дохо дів музеїв у тому чнелі доходи від 

реалізації квитків
__ __ Кфсктнішості

середня вартість оді юга квитка
__ ____ ___ ___ середні виграіи на одного відвідувача_______ _____ __ ________  

Пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затт-,срджсннми рсзу.іюагшштіми показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, а також тим, що фактичний показник кількості відвідувачів більший ніж плановий.
відповідно зменшився показник витрат па одного відвідувача. __ _____ _____ __ _____ _ _ ___ _ _ _ ___

___ _  ___ середні виграти на 1 їси, м виставкової п лої ці__  ___ | __ гри.__~Г ____  ___ ____Розрахунок _ _  _ _ ! 6518,29 | 23.78 і~6542,07 ]... 6,264,3 35,8__ J бЗіЮ.ІО __ -2S3J49 . J. J.202___ Г.._._"24Т197 .
Пояснения щодо црвчип розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність видатків загального фонду пояснюється економним використанням енергоносіїв. Виданні спеціального фонду пояснюються 

тим, що установа використала ще залишок коштів за 2018 рік _ _ _ ___ _  ________ _ __ _ ____  __

Звітність
Розрахсі юк

_ ___ _ _______ Якості_  __ _ _  _______
динаміка збільшення виставок у плановому періоді

відповідно до фактичного показника попереднього періо.Д}'
динаміка збільшений відвідувачів у плановому періоді

відіювідно до фактично)'о показника попереднього періоду_
__ _____ ____ ______ ______  ____ _ _______ ___ ______ Аналізуючи стан викоііаіііі.уразу~лькаііівнііх показників, можна стверджувані, що бюдкстна програма реалізована повністю.

’’’ , М і

Розрахунок 10

0 11 2Х 28.00 17,00 0,00 17,00

0 10 ПІ
___ _______ J

::d
10,00 0,00 0,00

L________
0,00

10. Узагальнений висл о вок про виконання бюджетної пршрами.
І Іротяюм 2019 року касові видатки склали 1027337,38 гри. по загальному фошіу,дж^<іЙадае 9б^1Й‘1ь іїіл.вндат’іб^ діггвср.'ркегіїїх гиКЯ орган бюджетної програми.Завдяки економному викорнсіанню снсрюносіів виник залишок коштів у сумі 39131,29 гри. 
Видатки спеціального фонде- 5870,00 ірл., що складне 150.5 % вуї видатків , ^/в^додтйхїіасіюртм бюджетної ifppipaMitJi^i синя даного показника обумовлено використанням залишку коштів попередньої о року па потреби ус танови (3960.00 ірії 

по KJ’.KB 2J11. он тата магеріа.іііі-10‘ЛСВ 2210- 850.00 гри., онлага послуг KJ(K^/22jO/’3( 
Динаміка внконатія результативних показників - позитивна. Установа і ісрсві^фн^іаДілан ію

І* о і І
V, с <; ’•Міський година

а послуг KPK^'22JO ?3№),0ф іріг?. КГІІІ 228;’2--п51>)..
ї КІИьі;о0 ЬровЗДі^іЬГеїЛ&ур 
и У Ц і
С"

Міський голина
7

’удлинилась кі.іькіст в відвідувачів. ІІроірама реалізована повністю.

Наси ти БОЙКО
їінітпа.пітп іц.ч.івигцє)

... Василь БОЙКО_
(ІіПШіІЛИ ТУ ІфГЯЯИІіА

jitc.ro


НАТДНРДЖГНО
Нтііт.тз Мі т:іст2рет?.а. фінансів України
26.OS.2C 14 К« 336
(у редакції наказу Уііігісі’срства фінансів України
від 29 тру дня 2018 року .У> 1209)
І’атіюряджеііпн МІСЬКОГО ГО. ІОНИ

Почаївська міська рада________________
(найменування гм.к'ен;.'! >’ р-. гїн-дрядника книг гін мі спекота бюджету)

від 27.02^202у0д>ощу -№' 29
ЗВІТ

про виконанні! паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 21)19 рік

1. 0100000
(код)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3.

0110000
(код)

0114060
(код)

П828
(КФКВК)

Ничаївська міська рада _____________________________
(найменування відповідального виконавця)

_________ Забезпечення діяльності палаців і будників культури, клубів, цент рів дінніл. ія т и гінініх клубних закладів
(і іаіі нему напни бюджетної програми)

4. і (ілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізл ці а бюджеті юї і іроіра ми
№ з/і.1. Ціль державної політики

' Створення умов для творчої о розвитку. підімппенни кулю уріюго рівня, с пічного виховання, задоволення культурних потреб та лідвинкння ріння і іаіріоп ізму іромадськосп.

5. Мої а 6і од же тої про грамі і
і 1т.дат ній послуг з іірі ані їиції культу рногії діннілля населении і зміцнення культурних традицій

Видатки (падалі кредо гн з бюджету) га напримп цикорнелані їй бюдж,., і них копі ііи за бюджетною програмою
і .:■ и неї 1 г

6. Завдання бюда_;с і іюї їірої рамп __ __
№та; її ІАиідянч;'

і - --. - - -... -.... ..... .  2 Г_ 2
1 З а ОСТІ ІС > ІС11IIЯ Оргії! 1ІЗ.І1 іії KV.J], тур! JOJ ;> _Ю.' ІІНІП І_Я II; ЮС.. ІСІ Пія І •: м ті ЦІ: 5 _ІН І1_ кут і ьту р НІIX тра Д]і І ІДИ______ __________

8 Видат ки (Ііадані кроди гіі з бюджету) на реалізацію місцсвих'регюнальних Програм, які внкої іую і ься в межах ііюджсі not нрнірами
і рив ень

9. І'сзу.іьі аі нині показники бюджетної проірами та аналіз їх виконання

Чаї к ер дж сію у паст юрті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити і бюджету) Відхилення
1 іаіїмсііупапіія місиевогрепоиальїюї лроірами загальні їй СІ ICJ ІДИ111ІІИ 11

усьато загальний спеціальний усього ■Jill ІГІШІИІІ спеціальний усього
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 3 1 5 6 7 8 -■о
Гі|ю і рам а ін форм атизаиії 1 Іочаївс ької міської об"сднаної територія я ы юї гро мад и. 7 800.00 (1,00 7 800,00 7 800.00 7 800,00 1 5 600,00 0,0(1 7 800,00 7 800,00

Усього 7 806,00 9,00 7 8(10,00 7 800,0(1 7 800,00 15 600,00 0,00 7 800,00 7 800,00



I

2
Затрат 

кількість установ - усього

1 Отказники Одиниця 
виміру

З

Джерело інформації

4

кількість установ - усього у гаму числі: будинків 
культури 

кількість установ - усього у тому числі: клубів

середнє число окладів (ставок) - усього 
середнє число окладів (ставок) керівних працівників

середнє число оклащв (ставок) спеціалістів__
середнє число окладів (ставок) робітників___ _

видатки загального фонду на забезпечені і и діяльності 
палаців, будинків культури., клубів га інших закладів 

клубного типу

од.

од.

ОД.

од.

од.

піс.грн.

загальний усього

Ста тне і ична зійпіість

Коші орне на 2019 рік

І Платний розітне на 2019 рік_ 
} Платний розпис на 2019 рік

Штатний розипс на 2019 рік
Штатний розпис на 2019 рік

Статистична зві шість 
Статі іст і піна звіті іість

спеціальний

1690. 8

Затверджено у паспорті бюджсіної нршрами
Фактичні результативні, показніші, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів Відхилення

з бюджету)
запільний спеціальний усього загальний спеціальний фонд усього

фонд фонд фонд
8 9 10 11 1?. ІЗ

2 0 2,00 0,00 0,00 0,00

1 0 1,00 0,00 0,00 0.00

1 0 1,00 0,(10 0.00 0,00

16 0 16,00 0.50 0,00 0.50

2 0 2,00 0,00 (1.00 0,0(1

8 0 8.00 0,50 0,00 0,5(1
6 0 6,(Ю 0Д0 0.00 0,1)0

1617.616 41,5 1659,12 -31,68 0,00 -31,68
L

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатнімінші показниками: Відхилення пояснюстьси економним використаїшям сіісрі оносіїк. та економією коштів по інших витратах. 

■4О,ЇЮ~' j

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними т а затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що внаслідок зменшення показника кількості заходів імені пилась відповідної кілкість відвідувачів.

____ Продукту__ __  
кіл і.кість відвідувачів - усього осіб Звітність У В К 38200 і 3X160 о 3X160,00 0,00 ■ 4(1,00

-40,00КІЛЬКІСТЬ ЬІДВДуЬЕГЧІк усього у юму чис лі: 
безкоштовнії

осіб Звіті ik-ть УВК 38200 0 38200 38160 0 38160,00 -10,00 (1.00

кількість заходів, які забезпечую іі. організацію
ОД. Звітність УВК 250 0 250 247 0 24 7,00 -3.00 0,00

кул ьjypiiojn дозвілля населення ......... ..... . ......
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показі іиками: Відхилення фактично то показника ві.д планового і іоясі пості.ся тнмдирпе відбулась заїші іоімиа кіл ькісчь захотів 
_ _ _ Кфеїсгпвиоо і____  1 _____ І___ _____ _________ ___  І______  21-.____ _____ І_______ ___ І__  

середні витрати на одного відвідувача    _____ __ L.. ____ розрахунок __ _ J  43,17  і ____LJ ___ 1,  44.27 і

-.3.00

______ ________ _________ "~Ц "ірн, ~ ~~ .... розрахунок Г ~ 13,1-7 1,1 ! 44.27 4239 ~ | "~~~ 1 ~09__ J' 14.4К J -0.78 і____ Р,(Ц_____І

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення, фактичного показника під планового пояснюється скопі їхн и імвиьлдзист лишім колго^і._
тії па проведення одного заходу ірн. [" розрахунок j 6597,2 __ [ 166^^ [ 6763,2 | 6549,05 Р~__ £68__ [ _ 6717,05_ ”] _ _ ;48.15 __j_ _._н29_ __ .і.__ $

__ грі.Ь__ ____ розрахунок і _____U 42,39 1,09 4148 -08 Й,79

середні втрати па проведення одного заходу _____ __ __ ____________ ____ _____ _ ___ _____ ___ _ ___
І Іояснення щодо причин розбіжностей між. фактичними і а затвердженими результативними показі інками: Відхиленим фактичного показі п іка від планового пояснюється економним використанням коштів 

__ Якості________  _ __ _
динаміка зиільїнешія відвідувачів у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього
періоду

0.00-1.900 100,10102

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок того, що не відбулася запланована кількість заходів, змєніпився і показник дннамжн відвідувачів._____ __ __
Ана.гізуючи стан виконання показників, можна стверджувати, що вона практично реалізована. Відхилення фактичних показників кількості заходів та кількості відвідувачів від планових поясі поїться тим, що не відбулась запланована кількість 

дискотек. Відповідно зменшились і показі тики середніх втрат на одного відвідувача та па проведення одного заходу.

відс. розрахунок 102. 0 100,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноїнроірамн.
Протягом '2019 року касові видаїки загального фонду склали 1617616,06 ірії., що стаци}йгг£ 98 ( 
Залишок коїіпіл у і вкрився лід економного використання енергоносіїв, та ін віідаткіц// ' - __ ,, ,
Видатки спеціального фонду - 41 500,00 три. І Іридбапо костюми для артистів ларАііи^-І з'і'л.оО три. та оСытщршя длф 

Динаміка рсзу.тьтагиннго, показників свідчит ь, шо програма практично виколанаД1эзпа!рй,адх1тлспйя пбЯспкрзяжГгИ 
ї/ / ід"''

? І И
‘і О ? і і J
Ь, ■' \ И
V'-" оД <
\\ 6-Ч.

т,-. і
% від ввдаїйк/зат'і^да.сних паспортом бюджетної ироірамн.

Міський голова

Мігьктііі т олова rj .

І вартіс но 25000,00 три.
відбулась зіш лаі іована крп,кіс гь дискотек. в і ді і о ві дц г > і м ст и ні і л і тсь 1і ока зі і и кт і ві д в іду і‘.ач ів т а іі і.

Ваишь КОЙКО
(ініціали ТЙ ІТріЗВН! f[C-j

Василь ЕОМ К О
■:"і і гіціаі ш іаіірі-тнпії)



ЗАТВЕ1?ДЖТН0
Нака? Міністерства фінансів Утриїни

4 №835
Су редакції накіізу Мшісісрсіьа фінансів України 
від 25 трудна 2018 року № 12091

Почаївська міська рада
ф[>4імеЕіузан.-і,ч ііліювііо.' о рікам радника тдігптів мті.тііігп СЛодуйтд 

від 27.0?..2020 року >2 29

(найменування головного розпорядника)

Почаївська міська рада_____
(найменування відповідального виконавця)

0829 Інигі заходи в галузі культури і мистецтва __

ЗВІТ
про RHKOHiiHHH їїасшгрні бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2(119 рік

І 0100000 Почаївська міська ряда
(код)

2. 0110000
(код)

3. _________ 0114082
(кол) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Лип державної по.:іі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджеі ної програми _______ ______________ _________________________ ___  _ ______________ _
,Yo з/п І _ _ J (пн. державної політ ики________________ _____ ____ ____ ___________ _ 

ї( 'нрняння створенню умов для забезлечеіиія гіюрчих потреб, іптсрсиів громадян, їх естетичне виховання , розвиток і а збагачення духовною поїси ціа.іу.

.З/ІСЩ 6ЮДЖСТН0Ї Програми
Інфор'цувянми га зятовімісішл j}3op4iixji<nj>B6 інтересів громадщ їх сгпд мчне ітхшншня, розвиток'1 та тбяі ачюжи ,:[ухтііиюго2ютеімні»лу. ._______ ____ _________

6 ііпвдюіья бюджеті тої програми _ ______ _ _ _ __ ___ _ ______________________ ____ __ _________ _ _
і\і? _____ ____  Зітцііііиіія _____________________ _ _ _ __  ________ .

Ц1ИНСІІ І,

____  __1 _ _ Забезпечених інформування і ладпвичоиня 'творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне ни кования, розвч;і<ж_;ю_лСл._ггічедл.я. духоліюгн потенціале......... . ...... ...........

7. В и да і ки (надані кредити з бюджету) та напрями викор иста пня бюджетнії?; коштів за. бюджетною програмою

№ з/и 1 Іанрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджсі ної програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджсіу)
Відхилення

загаїпяіий 
фонд

спеціальний 
фонд

усіли и
загальний 

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 19 ! 1

1
'.Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх 

исіиіичпс виховання розвиток та збагачення духовного потенціалу.
140 700,00 0,00 140 700.00 140 694,00 0,00 140 694,00 -6.00 0,00 -6.00

Розбіжність між ЗАіілаповапимн показниками і фактичними пояснюється тим, що в резу.іьіаіі ршрахунів за послуги виник залишок коштів.

УСЬОГО 140 700,00 0,00 140 700,00 140 694,00 0,00 140 694,00 ........ 6-"!' ... 0,00 -6,00

X. Видатки (надані кредити ч бюджеіу) на реалізацію міспсвих/рсгіональних програм, які викопуються в межах бюджетної програми
І^ИВІІІ і к

І Іайменувапня місцевій’ регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видат ки (надані кредит з бюджету) Відхилення
загальним

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний
фонд

енсціал ьпиіі
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усної’О

1 2 3 4 5 6 7 9 '10

Цільова програма організації свят та розвитку куль тури і 
мистецтва 1 Іочаївської .МО’ГГ па 2019-2020 роки

140 700,00 0.00 140 700,00 140 694,00 0,00 140 694,00 -6,1.10 0,00 -6,00

Розбіжність між запланованими показниками і фактичними пояснюється тим, що в результаті розрахував за послуги виник залинюк кошіів. ____________ _________
Усійїіо І 140700^00 Г <> ^1 Г~ 14070(1,ОТ Г 140 694,00 0,00 £___ 140 694,00___ ______ 6,00 Т~~ 0,00 __ | -6,00



9. Результативні пока мінки бюджетної програми іа аналіз їх виконання

N тії 1 Іоказники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видат ків (наданих 
кредитів з бюджету!

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 В
Затрат

Видатки жі.іьного фонду if а 
уіровпдень'я куігтурио-м?іспшіх 

виходів
тис. гри

бюджетний .запит на 2109 рік, 
кошт орле на 21.119 рік 140.7 0 140,7 140,694 0 140,694 -0,01 0,00 -0.01

Пояснении щодо при цщ розйгжіісхксй мгж фактичними та затвердженими результативними показішками: Розбіжність іісліСілосться /нц, ще я результап розрахуєш за поснути ВИНИК Bcl.nriI.llOE КОІІІ J LE-

Продукту
!{і.тькісті. заходів

од
і Трої рами проведення культурно - 

масових заходів та свят, 

календарний плин на 2019 рік

6 0 6 6 0 6,110 0,00 0,00 0.00

Ефективності
Середні ]>итряти [ІСІ проведеш^ 

о;ідемо ?яхо/іу іріт І’онраху і іон 23,45 0 23,45 23,44 0 23,44 -0,01 0,00 -0.01

Аналіз спіну виконання прощами сьілчвгь, що воля злі iicjjc.ua в ионному обсязі, оскільки усі разу и і .таї ішні показники инконані на 10П%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. ,ъ
Протяти 2019 року касові видатки загальної о фонду склали 140^94= 00Тривсі|ь;. ПІ&с гаповить ‘Л^%від видатків затверджених паспортом бюджетної програми. 

Аналіз етапу виконання програми свідчить, що вона здійслсна-ів'иойїіо.му рреіізг.

Міськії іі і «і нша

Міс ький го.твна

1-' ■у

Василь БОЙКО
(її IIІ і.ІЕІ.. її ТЯ ІГРІЗІШІЖ)

Василь БОЙКО
('ініціали та црізииіцс)

iicjjc.ua


3A'J ІЗІІРДЖЕН;..'
Наказ Х-іїнісгератвл фінансів України
□fi.Gy.Z01-л .'У 836
(у редакції ікіказу Міністерства фінансів України 
віл 29 грудня 201 8 року N" I 209)
Гозпормджсшія МІСЬКОГО І О. ІОНИ

Почаївська міська ряда
(Н'ічміоіук.иі іня іпіііікиіїгс їю:члпркдї<Ел<а кок nils .місцевого біл'вксту) 

_ від 27.02 2020 року 29
ЗВІТ 

про імпюпапніі паспорта бюджетної програми 
місценог о бюджету на 2019 рік

(наймснуїіяиня бюджетної програми)

1 0100000 Почаївськп міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. оиооов Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідальної о виконавця)

3. (П 15012 0810 Приіюдепіиі на нчально-трену вальних зборів І змагань з ііео.тіміїіііеьктіх видів спорту

(К'ФКВК)(код)

4. Цілі державної волі і ики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної ироірами
Ціль державної політики

2. Моги бюджетної про; рами
'ІаСк’:ігіечентиг розвв'їку фі:’<кЧііої ку.іЬ’і'урп іт» сні?рту сер??д ниее.і»■ tііиі Піі'іиївської ОТГ

і ні кредити з бю; їжс і у) ■ та напрями ви кор 11 с г; н н і я б ю джі; п і и х і «їм і її в за б ю джс'! н < я о і ірогра мою

Optшнзація і

Розбіжність між запланованими видатками і фактичними виникла в результаті того, ню утворився. залишок конпів при опили за падаю послуги.

Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорті бюджетної лроірами

Касові ви;

заі альни й 
фонд

л іки (падалі
бюджету)
спеці;) ....и

фонд
спеціальнії й 

фонд
VBJ >ого

ДВІ ЛЛЫ1ИЙ 

фонд

3 ■1 5 6 7
проведения регіональних змагань г веолімпійських видів спорту. 11.1 750,00 о,оо 10 750,00 10 700 00 И ИИ

нею,пишній

креди ги з

к

Відхилення

10 700,000,00УСЬОГО 10 750,00 10 750,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) па реалізацію місцсвих.фегішіалілніх ироірам, які викопуються в межах бюджетні проірами
гривен

ТІаїімоїіувапня місцевої/регіопа.іьіюї проіра ми
Затверджено у ттасі тор ті бюджетної про» рами Касові вида ки (надані кредити з бюджету) Відхилення

заіа.'іі.ний фонд спеціальний
фонд усього заіальний

фонд

- спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний 

фонд VC-ЬОЇ'О

1 3 '1 5 6 7 8 9 10
Цільова вроірама розни і ку фізичної кулытри і спорту Ночаївської мои на

2019-2020 роки
10 750.00 ДНО 10 750,00 10 700,00 0,0;: 1 0 700,00 ■ 50,00 0,00 -50,00

Розбіжнісіь виникла і; результаті утворення залишку коштів
Усього 1(і 750,00 0,00 10 750,0(1 10 700,00 0,00 10 700,00 -50,00 .......000 . __ -50.00



9. Результативні показники бюджетної проірами пі аналіз їх виконання

N ЗІ! 1 Іоказни ки
Одиниця 
виміру

Джерело інформації
Загвер/ркеио у паспорті бюджетної проірами

Фактичні результативні показники, 
досягиугі зз рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усьої о загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 т 3 4 5 6 7 к 9 10 11 12 13
ЇИІpar

Кьшкість Еіавчально-іренувальинх зборів з 
ниолімні йеьких видів споріу 3 ПІДГОТОВКИ 

до регіональних змагань, од.
од.

Перелік заході» І Цільової Програми 
розвитку фізичної культури і спорту 

Почаївської МОП' на 2019 рік
5 0 5 5 0 5,00 0,00 0.00 0,00

11 родукту
Кількість /аодино-дні в учаслі у 

реї і опальних змаганнях з нсолімнійсіжих 
видів спорі у, од.

ОД.
Розрахунок до кошторису, 

бюджетний запит 62,5 И 62,5 62,5 0 62,50 0,00 0.00 0,00

Ефективності
Середні витрати на один людино-день 

учасіі у регіональних змін а пнях з 
лсоліміийських видів спор іду ірн.

гри.
Розрахунок до коні іюрнсу/, бюджетний

ЗйПИІ і 72 0 172 171,2 0 171,20 -0,80 0,00 -Ф80

Пояснення щодо причин розбіжностей міжфакіичлими із зит исрджсними результативними показниками: Розбіжність іюяслюсгься гич. що при оплаті послуг виник залишок коштів.
Якості

Динаміка кіль коси спортсменів, які 
беруть участь у регіональних змаганнях, 

порівняно з минулим роком,%.
ніде.

Розрахунок до кошторису
S0 0 S0 80 0 80.00 0,00 0,00 0.00

Аналізуючи виконання даної ирснрйМИ, можна стверджу вітіи. що попа здійснена в повному ібеязі.



ЗЛТВІІРД/ШК)
Найти Мікістерстіїгі фінансів України
26. OS. 20 Н №836
(у jic,;йкіі,їі наказу IvliiLicrepcTBa. фінансів 'України 
піл 29 трулті я 2Й18 -року К<- I 2Ї)9)

Почаі'вська міська рада
(паИмеиужшнз колонного [і оз поряд і тик а кошта иісцїдссо бюджету) 

під .. 274)2, ЖЗІЦюку № 29

ЗВИ
про википання паспор та бюджетної програми 

місцевого бюджету па 2019 рік

1. 0100000 Почаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

9 011000(1 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної jid.втики: на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної жинтіїкп

1 3
1 Підвищення рівня благоустрою та утримання в належному стані населених пунктів об'єднаної тери торіальної громади.

5. \к. іа бюджетної програми 
Підвищені >кJ» іі і 11 я бл а гоу с тру і о м іста

а. Г,',

.гщщеуь
7. Видатки (ііад.іні кредити ?, бюджету) та напрями, ннкорие гаїнія бюджет них коштів за бюджетною програмою

№ тії Напрями використання бюджетних коштів
За тверджено у иаспор'гі бюджс>гн(й програми Касові видаїки (піщані креди и з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний 

фонд
усього

за га JFI.H и й
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 5 ц 5 6 7 к р 10 11
1 Саіючистка вулинна J 062 300 Об 0,00 1 062 300,00 1 062 300,00 0,00 1 062 300,00 0,00 0,00 (JJJO
2 Вуличне освітлення 90] 40П.П0 о,co 901 400,00 90 і 400,00 0,00 90 і 400,00 0,00 ІЦІ0 0,00
3 Обслуїчіиунапни кладовищ 228 600,00 0,00 228 бОСкОО 228 600,00 0,00 228 600,00 0,00 0,00 0,00
4 Обе. іуювувашія міського туалету 82 260,00 0,00 82 200,00 82 200,60 0,00 82 200 ПО (н)и (1,00 [■]/”»: і

5 Обслуї ■снування парків,скверів,тощо. 940 0і іП 00 0,00 940 000,00 940 000,00 0,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00

6 Відновлення нокритія центральної площі парку ім. Т.Г. ПТсв генка. 0,00 1 396 941,00 1 396 941,00 0,00 1 396 721,80 j 396 721,80 (1,00 -21 9,20 21 9.2'0
Відхилення 11ОЯ СНІ ОС ГЬСЯ у 1 В Оре ПНЯМ 3 3 ЛИН 1К у К 01 il J І В В ] 1ЄЗ VJ1Ь 7 211 і розрахунків із підрядною органна ці сю.

УСЬОГО 3 214 500,(10 1 396 941,00 4611 441,00 3 214 500,0(1 1 396 721,80 46П 221,80 0,00 -219,20 -219,20

8. Видатки (надані кредит в з бюджету) на реалізацію місцсиих/рсїіоііалі.них 11 рої рам, які вишніуіо гі,ся и межах бюджетної проірами
гри неї і,

Найменування місце лої/регіошиїьиої програми
За тверджене ) V нас її ори бюджс і пої нртрамн К а се ні видати (надані кред я ги з бюджету)

загальний 
фонд

ВІДХИЛСГІІІЯ

заі альгіни фонд спеціальний фонд ус Ji ОГО
загальний

фонд
спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Ірп і ра ма канії а.іншії о ремин ту, об. іапгі у ванн я, встановленим об"< к п в 

та елемен і і в благоустрою на ісриторії 1 Іочаїнської МО 11 .
і ),00 1 396 94ЦЮ

....................... . .......
1 396 941.00 0,00 : 396 721.80 1 396 721,80 0,09 -219,20 -219,20

Відхилення пояснюється утворенням залишку ош гін в pcrvibrar розрахунків і?, іідряднпю ерга пзацн ю.
Усього_________________________________ Т~ MW 1 1 396 941,00 " [ 1 390 941,00 ~[ М0 [1396 721,80 ]___ 1 396 721,80 J _ ~І -2Ї9,20_~ 1 Э,20~



9. Рслульгативні покалинки бюджетної пршрами та аналіз їх виконання

N т її Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бїоджеіиої проірами

Фактичні резу.
за рахунок 

кр

ьгаїиііні показники, досягнуті 
касових видатків (наданих 
один в,?. бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

усього зіц альпий 
фонд

СПСЦІЙЛІДІИЙ 
фоіГД

усі АН О загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Затрат

площа отеремоі ігри гсірії ('парків, суперів тсіцн] га ОЕІ.іік установи Сі 2,05 2.05 0 2,05 2,05 (ї,00 0,00 осо
кількість, обг.'ктів благоустроив які планується 

у іркмувіГЛ’ в належному стані
OJ1. 11:іа?і приведення робітно біір.тоустроїс 

території Почя'Р.ської МО1Т
.S 0 5 5 й 5.<90 0,00 0,00 0,00

Продукту
и.ютца rm якій план усть ся провести кал і тильний

ремонт
га Гї.ттаи і граве-депня рс?іт гто ії іягсусірою 

к’ритор’і Почнївськоі МОТГ
0 0,2302 0.2302 0 0,23 0,23 0,00 0,60 0,00

Вартість роеік лкі плаї [устье я провес їй на 
утримання вулишго-дорожніюї мережі

тис гри.
План проведення робіт по благоустрою 

терн торії Почтїпсілої МОЇ Г 1062.3 0 1062.3 1062,3 0 ] 062,30 0,00 0,00 0,00

Вартість робіт, які планується’ ті ропо сіті на 
утримання вуличгггтт» ос в і їли ним тле.грн.

] Ілатг преведспн» робіт по благоустрого 
території І Гочаіїїтажої МСТІ' 901,4 0 901 4 901.4 0 901,40 0,00 0,00 ОДИ)

Вартість рсДит, які плаї густи ся ітровсел: на іншій 
окремій території (пкрки, скверн тощо) тне.гріт. Пткн проведения робіт -10 5 даі шустрою 

території 1 Ісічаївськ.ої З-Ю'І’Г 940 0 940 9'10 0 940,00 0,00 0,00 ОДІ)

Вартість робіт, які н .ануствся провести пя
вела долині as

тне.грн. I j.JcUl проведення р.-іОІТ не благоустрою 
території Ііочшвськоі КТО ТІ'

228,6 0 228.6 22.8,6 її 228.60 0,00 0,00 ЙлЮ

Вартість робіт, г;кі п.панусіьсії провести на 
убезпечення утримання і ро Ь'Й.'ІСЬКОЇВбНрсіЛІЛіІ ТИС. Гри

План проведення робії по блавоус-іроіо 
тер и ко рі ї Гкт 131 в сі .к ої М О J J 82,2 о 82.2 S2 2- 0 82.20 0,0.1 І..Ц.Ю 0,1'0

Ефрктпкпоизі
середи.1, витрати на проведення каііітаі’,ьтюію 

реміниу ] кв.м Т110. гри. розрахунок
0 (і.607 . 0,607 0 0.61 0,61 О,9<9 П,()и ОДІ

Середня вартість уірчм-шпя оГхкта благоус'грою 
території J1 о’іаївської МО'ГІ'

Тїїс.грн, Коїитор'їс.г.иіі рОЗ]ул.зуіюк 042,9 0 64?,9 642,9 <і 642,99 0,00 о/ії; ОДІ)

Я к ік п
илтома риг'Т хно. и і на яків буде

їНІтісі і еі і и і'і каї пта.і ы і и и реки ш і до :ійіи.'ЫЮ1
ІГЮііі.і и я ph у

2Ї-ІЛС.
розрахунок

() 11.23 11,2.3 о 11,23 11,2.3 0,00 0,09 0,00

1 J И TO MH ЛИТІЇ КІЛЬКОСТІ йбз.'К 11В благоустрою. тцо 
утрнмуіоті-.ся за рахунок’ КОШТІВ МІСЬКОГО 
(ііоджс-.v /Ю загальної кіивкосіт ибектів

піде
розрахунок

1 (ті) 0 100 і х 190,00 0,00 (1,00 O.ft)

/мін..] і зріс1' и стан виймання рсзу.ньтгпміих локалілкіїр можна сіьерджутатін і тю ир TpflMt ҐМКОЛШКЗ II а Ю()%.

1(1. Узагальнений висновок про иикопання бюджетної ироірамн.
Проглини 2019 рику касові видатки лага.іьноі'о фонду склали 3214500,00 ги 1.ЇУр.“29.00 іріг сік’цй.иьііиоги 
За рахунок коштів спеціа/плиін> фонду було проведено капітальний ремонтдлбіуі Олркз ‘іМ.’"Е1'. ШеЬчен 
Програма здійснена ефект шию, оскільки усі результативні показники внйїра'ій ііа.НЮФІІ г ‘‘

'................
? і X s/- ‘ ;

І! 3J І ■ 'НУ' 4-- ’
ИнрУ ■

Ч'. . Л' -г . • І

Міський і о.нині

Міський голова

Василь БОЙКО
('шіціяіт тїі jіргзвніис)

Василь БОЙКО
(ініціали Леї нріввіппе'і



ЗАТВЕРДІЙМО
їІаіягі М'.гтістерсі'ва фінансів України
26.US.20] -1 №836
( V р С ДЙ141 ї Ю W TvTt Гї і С'І Чїр С ТЮ ф 1Н UB СІ В У X ра ЇНІ1

кід 29 гру/іия 201К ріжу J-Jh 12С9)
Розпорядження міського і плоїш

Ппчаївська міська рада____________ _
(НЙІГТЛ2?Г\-'Р.аі[?ІН ГОЛОВНОЇ О розпоряднііка КОІІііІЬ місцем ІП) бюджету}

від . 27JJ2.2020 року. Уг 29
звп

і ірі ї ниюіпяїнія паспорта бюджетної программ 
місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(код)

0110000
(код)

Почаївська міська рада____
(найменування головного розпорядника)

Почаївська міська рада
(найменування відповідальної о виконавця)

3. 0117461

(код)

0456

(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури зз рахунок 
коштів місцевою бюджету_______ ___________  ________________ ____ ______

(наймспулаїшя бюджетної програми)

4. J (ілі державної політики, пз досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної і із. іі 11 іки

У іри м антія їй розш ітоїс а їм іжи>бі J і ьпн х доріг та дгірожп ьої і і іфрастру к іури.

2. Мета бюджетної програми
Мок рушенії Я С’ІЯЧу Інфраструктури ДОфГІГ __ __ _ ______________

б. Завдання бюдже тної програми ~ _ ___ _ _ ____ _ ____ ______ ____  ___
№ з/п Завдання

2 L _ _______ ____________________________ _____________  ________________-____________________________________ ,.2.„ _

1 Забезпечення проведенії я поточного ремонту обсілій трипстюр піої інфраструктури дерії ___
2 Забезпечення проведения каїїііальиоіо ремонту обектін трансі горгної інфраструктури дарні•___
3 Забезпечення утриманюгіранстюрі іюї інфраструктури доріг______ ___ _________ ______ _____

________________ гривень
7. і їй д а пси (на д а н і креу іиз и з бюд жету) з а напрям и в н кори стан н я б ю.тже л їй х кої ігп в за. бюдже 111 ок> 11 рої рам о і о

№ 3-ї і Напрям и в н кори ста ння б юд же гпих кошті в

Затверджено у ласії орті
програми

біоджсі іюї Касові вида тки(надані кредити з
бюджсіу)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього лаі а.пьний 
ф0ПД

спеціальнії
й фонд

усьої о загаяній
Й фонд

спеці а. плі и 
й фонд

усього

1 2 3 4 S 6 7 8 9 В) 11

] Забезпечення утримання об"екііл іраінаюрлюї інфраструктури доріг 32(1 ()ІЮ,(Ю 0,00 320 000.00 319 932,00 6.00 319 932,00 -68,00 0,00 -68,00

2 Забезпечення проведення поточного ремонту обєкгів іранснортної інфраструктури доріг 530 700,00 0.00 530 700.00 530 7003)11 0.00 530 7UO.OO 0,0(1 0.00 0,00

3 Капітальний ремонт 0,00 42 970,00 42 970,00 0,00 42 970,00 42 970,00 (),()() 0,00 0.00

УСЬОГО 850 700,00 42 97(1,00 893 670,00 850 632,00 42 970,(10 893 602,00 -68,00 0,00 68,00

8. Видатки (надані кредити з бюджет)’) на реалізацію місцевих, регіональних програм, які виконую) вся в межах бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої регіони іьн ої програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кре,1 НІН з бюджету) Відхилені ня

лаі альпий 
фонд

спеціальний
фонд усьо) □

загалі лий
фоі ід

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеша ль 
ний усього

1 2. 3 1 5 6 ? S 9 10
Усною 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 1’езулїла тинні показники бюджетної програми за аналіз їх виконання



X зїї Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3;і і в е р дже н о у п ас п о р ї і б j оджеп ю t 
програми

Фактичні результативні показники, досягнув 
за рахунок касових видатків ( наданих 

кредит з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний
фонд

-спеціальний 
фонд

усього загальни 
й фонд

спсціалг.іти
н фонд

VCbOJ о

1 - 3 5 6 - 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 Площа вулично-дорожньої мережі
тис.кв.м План проведения робі і на 

утримання доріг на 2019 рік
823.5 0 823,5 823,5 0 823,50 0,00 0,00 0,00

Коригування проектно-кошторисної докумен іації
тис. гри.

Лист Почаїпеї.кого KK1J №67 
від 10.06.2019р. 0 42,97 42.97 0 42,97 42.97 0.00 0,00 0,00

Продукт)-
ТГюща вулично-дорожньої мережі на якій іі.іанусться 

провести паї очний ремонт 1ИС.КВ.М
План проведення робіт па 

утримання доріг на 2019 рік 732.5 0 732,5 732,5 0 732,50 0.00 0,00 0,00

Кількість обскіів ірансиортної інфраструктури, яку 
і їла нусться угри мувати од.

План проведення робі т па 
утримання доріг на 2019 рік 85 0 85 85 0 85,00 0,00 0.00 0,00

Кількість проектно-кошторисних докумсн гацій
од. Лист Почаївськогп КК1І №67

від 10.06.2019р.
0 1 1 0 1 1,00 0.00 0,00 0,00

Ефектові і ос ті
Середня варисть 1 кв.м погонного ремоіпу вулично- 

дорожньої мережі LHC.J ріг
Розрахунок до зведеної о

кошторису 0.724 0 0,724 0,72 0 0,72 0.00 0.00 (),«)

Середня нарисів уіриіияипя одного опгкіа 
транспортної інфраструктури тис.ірі.

Розрахунок до зведеного
кошторису 3.764 0 3.764 3,76 0 3,76 0,00 0.00 0.00

Середня вартість коригування однієї нроектно- 
колі гори спої документації тис. грі?.

розрахунок
0 42.97 42,97 0 4'2,97 42,97 0,00 0.00 0,00

Якості
Динаміка відношення в; (ремонтов якої площі вулично- 

дорожньої мережі на рахунок поточного ремой в- в іде.
Розрахунок

88,9 0 88.9 88,9 (і 88,90 0,00 0.00 0,00

г>' фінаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої 
мережі за рахунок капі кального ремонту в іде.

ролрлхуяок
0 0 0 0 0 0.00 0,00 0,00 0.(ХІ

Динаміка кількості обоктів ірапепортиої
і 11 фрас-ірук'і урн. що у (римуються, порівняно ч

минулим роком
піде.

розрахунок
100 0 100 100 0 1 00,00 0.00 0,00 0,00

Аналіз етапу результативное її показників свідчить . що крої рама виконана на І 00 %.

10. Узагальнений ви сковок про виконання бюджетної програми.
Про тягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 850632,80 гри., що ідйийвітгь 99,99 С ?•! т видатків за'гвер;
Зарахулок ксчігіів спеціального фонду було проведено коригування ироокі іі^-^ґі^п^ісііої'Хокумегн’гцц.
Програма здійснена ефективно, оскільки усі результативні показники викцнУїц На 1 00%:’ ' * ' о . -ї' ' Л.

....4

Міський голова /і ; j ■.< і \ -і.

£ ■ ЦЦ'Ш і о 2:

Mici.Rii it голова
/

Василь БОЙКО
( VI1! flA'ЕН Тії 1 ірпнгщс)

Василь БОЙКО
(ініцй-іпіі та і грі гвплі с?

’J ; V



ЗАТВЕРД XL І Ю

Наказ Міністерства, фінансів У країни

20.08.2014 №836

і'у редакції наказу Міністерства фінансів 3' країни

віл 29 ірудня 2018 року ,Уе 1'209)
Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ

_____  Почаївська міська рада______ ____ _______
їпаГімгнувания тютл тот розпорядника коштів 'лісі ;епого бюджету)

від 27,02.2020 року > 29
ЗВІТ

про виконання паспорти бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1 ОЮОООО
(код)

2. 0110000
(код)

З (П17622

(код)

ІІочаївська міська рада
(найменування головного розпорядника)

ІІочаївська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(1470 Рея. гізяція програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, іга досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
■ V •• її І (і.ап державної політики

Підвищити рівень обі.'шяпоеіі про туристичний потенціал територіальїюї пропади сприяти 'їбІЛШВСВНЮ рівня І уристичпих потоків

5. Кіста бюджетної прогрими
Кі і.ннп.Ц’}іп в ріпнн fібізііюносні про туристнчний иогенніЕГ£території

6. 'Зивдаччя Спо.; жсіної програми
Завдання

L. Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної іромади

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

№ їі'іі Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорт і бюдїкітної програми

Касові ви; атки (надані кредити з
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

усною
загальний 

фонд
сленіальвий

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальнії й
фонд

усі,ого

1 2 3 5 7 8 9 ЦІ 11

1
Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал територіальної громади 37 000,00 0.00 37 000.00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0.00 (роо

УСЬОГО 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0.00 0,00 0,00

1PJ?
8. Видатки (надалі кредити з бюджету) на реалізацію мі сцеініХ''репо налы їй х програм. які виконуються в межах бюджетної програми

1 Іайменувапня мі сцено (''регіональної програми

Затверджено у паспор іт бюджетної програми Касові вида' ки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 О 3 4 > б 7 8 9 10
Розвит ок туризму у Почаївиькій мои на 2018-2019 роки 37 000.00 0,00 я7 000.00 37 000,00 0,0(1 37 000,00 0.00 0,00 0,00

Усього 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з. п 1Іоказники Одиниця виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджет ної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових вида псів (наданих 

кредитів з бюджету)
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

Затрат
Обсяг ви грат ТИС.Гри. Програма розвитку туризме 37 0 37 37 0 37,00 0,00 0,00 0,00

Продукту
Кіл ькіс і с творених 

ві’їсоматсріалів
од.

Програма розвитку туризму 1 0 1 1 0 1.00 0.00 0,00 0,00

Ефективності
Середня вартість одного 

нідео матеріалу тис.гри.
Розрахунок

37 0 37 37 0 37.00 0.00 0,00 0.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
З меіою підвищення рівня обізнаності про турнеіичний потенціал ІІочаївської об'єднаної територіальної громади сесією Почяївської міської ради було прийня іо рішення про заїверлжсшія Програми 
розни псу туризму у Почаївсі.кій МОТГ на 2018-2019 рр.

Па замовлення ІІочаївської міської ради протягом 2019 року підрядною орі титанією ст ворено нромо- сюжетний ролик про туристичний потен піал міста, об'єкти історико-культурної та археологічної 
спадщини, ісіорнчпі та культурні події, музейні колекції 
Аналізуючи стан виконання результативних показників, га касові видиїїси їядпирщгю'У ю затве

</■ ? Д 171 '
*/ V- "с"' >• ■■ ■■■ ■ ■

и> рі ом бі оджс гної 11 ро гра м в, м о ж і (а с тверджу на і и . що во 11 а з; і і й с н е н а н повному обсязі.

МІСЬКИЙ I0.IMHU) Василь БОЙКО
■ пиціали та ігргвипіс)

У. Василь БОЙКО
(ЇІІИ1Л1..1И га прізвище)



ЗАТВЕР/ГЖТ.НС1

Наказ У1ін.і егере гм фіяшіиїв України

26.08 2014 V836
іу редакції наказу Іеїшісіерсгви. фінансів України

ви; 29 грудня 2U18 року Ks 1209і

Розпорядження міською ю.поші
Почаївська міська рада________

ІііаПмеїіуваїпшго.ііовіїг'і'о розпорядника кічшів місцевого Ьчджс-гу)

кі.4 27.02.21.120 року № 29
ЗВІТ

про виконання паспорта бньрксгної програми 
місцевого бнмзсеїу на 2019 рік

1. окниию Почаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3 0117680 0490 Членські внески до аюцйшні органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджет ної прої рами)

■1. Цілі державної політики, па досягнення я ки х сирям ован а реа. іі зація бюджет н ої про гра м и________________________________ ___ _ ____ _______
№ з/п Т І Іілі. державної політики

. . .... .. . ' ~ "1 ......

1 Зчхпст закої тих. і ірав та і і ітсрссіи о&"с.!ц і апі ls гериторіа. іьі іи> гром а д • ' и ієні в Ас<» (іаціп О'П ’ У краії ін в органах держи ві юї влади.
2 І За хист за кпин их прав та інтересів міст - членів Асоціацій міст України в органах державної влади

5. Мста бюджетної програми
&*бс течения сіжн членських внесків до Лсоцішві прі шнм хйсцевім о самшфіїдунапнії.____  _ _ _ _ _ _ _ _________________ _____

завдання
2

Чабезікшенпя сплати члена .ких внесків до Асоціації орі днів місцевого самої і ряд упашіїм.__________

і pi I ВСІ і І)
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджсиїих. коні jin за бюджетною програмою

№ з/іі Напрями використання бюджетних колітів

За тверджено у иаслоріі С
програми

юд'жечлої Касові видатки(надані кр
бюджеіу)

ЄДИНІ 3 Відхилення

.і загальний 
фонд

спеціальний
фонд

усього
загал ы і и і і 

фонд
спеціальний 

фонд
усьої о загальний 

фонд
спеціальний

фонд
\СВОЇо

і 2 3 ‘1 5 6 X 9 1 0 11

1 Членські внески до асоціацій органів місцевою самоврядування J0 00(1,00 0.00 10 (100,(1(1 9 776,00 0,00 9 776,00 -224.00 0,00 -224,Ші

Розбіжність иоясию< твої у творениям залишку коштів при розрахунку на послуг и.
УСЬОГО 10 000,00 0,00 10 000,00 9 776,00 11,(10 9 776,(10 224,0(1 0,00 224,00

8. Вида тки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевнх/реї іопалі.иих проі’рам, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

Затверджено у паспорті бюдже і іюї програми Касові видатки(надані кредити бюджету) Відхилення
Найменування місцевої регіональної програми заі альний 

фонд спеціальний фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
заі аиьпий

фОЕїД
спеціальний 

фонд УСЬОГО

І 2 3 4 5 6 7 8 9 ^0
У сын о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Резулыат иині показники бюджсі іюї пршрами та аналіз їх виконання



Аналіз стану виконання рсзу.и,тагивjjих показників: Протягом 2019 року касові видатки загального фонду склали 9776,00 гри.. іно становить 97.76% від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. 
__________ ____ ________ ______________________________________ Стан результативних показників свідчить , що нона здійснена на 100%

N з-'п 1 Іоказпики ОДИНИЦЯ 
виміру J [жерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
j ijxjj'paMH

Фактичні результативні показники, 
досягнучі за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з біоджеіу)
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
Зат раї

Кошта на сплату членських внесків тас.іріг Кошторис бюджетної upoj рами 10000 0 10000 9776 0 9776,00 •224,00 0,(10 -224,.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими резуль і а лівними показниками: Розбіжність нояспіосться утворенням залишку в результаті внесення членських внесків

Продукту
— Кількіст внесків ОД. Договір 2 0 2 0 2.00 0.00 0.00 0,00

Ефективності
Середня вартість 1 вноска гне гри. Розрахунок до кошторису 5000 0 5000 4888 0 4888,00 -112,00 0,00 -112,00

Пояснення і иодо п рипи н розб іж костей між фак ги ч н и м н та за і верджеп и м и результати в н и м и показниками: Розбіжність 11 ояс н юсться уте оренпям залишку в рсзул і >таіі внесення ч ісі іс ь ки х внесісі в
Якос ті

Динаміка обсягу видатків на сплачу 
внесків до Асоціації органів відс.

Розрахунок до кошторису
100 0 100 0 0 0,00 -100,00 одо -100,00

жна сіверджунаі и , що вона здійснена в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджеі неї програми.
З метою захисіу законних прав та інтересів об'єднаної територіальної громади в органах державної влади протягом 2019 року ІІочаївська міська рада внесла 9776.00 гри членських внесків до Асоціацій Об'єднаних 
територіальних іромюі. та ВАОМС "Асоціації міст України"

Аналізуючи етан виконання результати ви их показників, та касові вида гкц^йповїдно до .зачвердж
Z'" ; і-ї/ -

,f. // <7 Сшшші голова .т/
// V '

Н О І
Ц р- •- і

Міський го.ноиа с \

Василі, БОЙКО
(' І'ІГГ^ЛМ ТЛ ПрІЛПНіЦе)

Василь БОЙКО
(ijii'lifjjH та і ipisBijineJ



ЗЛТІЗІ-ТД'АТІНО
І Іякяа Ггішштерстна фінансів України
26 08.2014 №836
(у редакції вакату Миііеісрсіна фіна псі ц України 

від 29 і руд 11 я 2018 року К? 1209)

Розпорядження міського голови

(код) (КФКВК) (паймелувапшг бюджетної крої рами)

Почаїін*ька міська рада
(найміятувакня і и тля юно шішюрідццка коштів місцевого бюджету']

від 27.02.2020 року № 29
ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1. (ІНШОЇ)» 1 Іо’іаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. (ІИ0000 ТІочаїївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118221» 0380 Заходи та робот и з мобілізаційної піт,готовки місцевого значении

4. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
X? 3/Ц

......... ~~'1 ... . ..... ...
11,іл к державної політики

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведения мобілізації па терп торії .міста, проведення мобі. іізації на терн торії міської обсіпаної територіальної громади 
і і р о і д* д е 11 н я нерпових н ризи ві в на строкову військову с.і у ж бу та в і й с г ко ву с J і у >кб у з а киї і т рак го м

J

5. \ЇЄ г;і біоДЖСТНОЇ програми
Шдвнпієіііів рівня мобі.іннї! цінної нідготонки тяі j otoshwh проведенья мобілізації на території міста., проведении мобі. іізації на т ори горн міської обеднянгн тсритнрШ.пднн громади, проведеш»» 
чергових 'фазинів іуі ст рокову візі еькову службу та військову службу за копт рангом

6. Завдання бюджетиої иролрамн
X? ти Завдання

1 2
1 Організація мобілізаційної підготовки та мобілізація

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями ви корне і аїі ня бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

Ке з/п і Іапрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорті бюджетної проірами

Касові видатки (надані кредит и з 
бюджету-)

Відхилення

ДІЯЛЬНИЙ
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний >
фонд ) у свої 0

1 ■7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1 Придбання иалившт-мастилініях матеріалів для приведення заходів Кременецького 
об'єднаного міського військового комісаріату.

20 000,00 0,00 20 000,00 19 994,00 0,00 19 994,00 -6,00 0,00 ! -6,00

УСЬОГО 20 000,00 0.00 20 000,00 19 994,00 0,00 19 994,00 6,00 0,00 • -6,00

8. Видатки (н адаї і і пред и і и з бюджс і у) на реал іза ці ю місцев их.-'регіоп а і ьннх 11 рограм. які виконуються в межах б ну ркеглої програ ми

Пайменувалня місцевої регіональної програми
'Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видат ки (надані кредит и з бюджету) Відхилення

заі альний 
фонд спеціальний фонд ус 1,01 о

загальний
фонд

спеціальний
4>О1 гд

усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10



jУсього ______ "7______ —I _____________ 1 o uo j — I I (Too ”27 ~ 0,00 7 I ~~Q~00 I

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з-п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

За тверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
креди і ів з бюджету)

Відхилення

загальний 
фоі і,; і

СІ іецкг* ьн и й 
фОЕ[Д

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

Обсяг видатків на 
виконання заходів з 

реалізації територіальної 
програми сприяння

тис. гри.

Додаток до Програми щодо 
забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на 
території "1 Іочаївської міської

20000 0 20000 19994 (J 19994.00 -6.00 0,00 -6,00

Пояснения щодо причин розбіжностей між фа к ги чішми та затвсрджсп и. м и резу л ьт ат и в н и м и і ю каз н и кя м и Розбіжність пояснюється залишком коштів, який впин к в результаті придбання дизельного пального.
Продукту

Кількість заходів з реалізації 
територіальної програми 
сприяння мобілізаційної 

підготовки

од.

Додаток до Програми щодо 
забезпечення заходів 

оборонозда тност і Держави на 
території "1 Іочаївської міської

6 0 6 6 0 6.00 0.00 0,00 0,00

Ефективності

Середній обсяг витрат на
виконання одного заходу тис гри

розрахунок
3333.33 0 3333,33 3332,33 и 3332.33 -1.00 0.00 -1.00

Аналіз стану виконання результативних і 
ітроїрами Протягом 201

юказпиків: Протяти 2019 року касові видатки загального фонду склали 1999-1.00
9 року касові видат ки загального фонду склали 1999'1.00 гри., що склада;. 99.97 %

Стан виконання результативних показників свідчить, що вона

гри., що становить 99.97 % від виконання видат ків, затверджених паспортом бюджст іюї 
від виконання видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.
здійснена в повному обсязі.

Міським голова Василь БОЙКО
(нплія.ііи та. ітргзвище)

і б. Узагальнений вис нової; про виконання бюджетної програми.
З метою забезпеченим виконання Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на/іери торії І Іочаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-205 9 рр. ІІочаївська міська рада 
30.07.20і9 року закупила 769л..дизельної о пального і передала КремепсцькгжуЧлЖ'ІВК.

Крс мснсц ь к и м 0X4111< 0 3 10.2019 р. j іа; іа и о звіт про ви кормета 11 дизелідагб діаль

/Ахс'у 
/ж- 
І(оУ лі.
\\
V

Василь БОЙКО
(niiija.un та нрізіїшцс)

- л-


