
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

2

гривень

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

1 806 500 - 806 500 804 958 - 804 958 -1 542 - -1 542

2 2 000 - 2 000 2 000 - 2 000 - - -

808 500 - 808 500 806 958 - 806 958 -1 542 - -1 542

1

1

гривень

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення виконання державної політики в галузі бухгалтерського обліку,забезпечення надання користувачам для прийняття рішень рівної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та
результати діяльності бюджетних установ в галузі культури

Забезпечення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів ,забезпечення кошторисної ,звітної,фінансової документації  фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Усього

N
з/п

Пояснення

2

економія по зарплаті з нарахуваннями в сумі 657грн., економія по закупівлі матеріалів та оплаті послуг в сумі 885 грн.

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

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

2

Усього

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Забезпечення виконання заходів з інформатизації

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



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

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 - - -

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Внутрішній облік 249,00 - 249,00 249,00 - 249,00 - - -

кількість складених звітів од. Звітність 70,00 - 70,00 70,00 - 70,00 - - -

3 ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 161,70 - 161,70 161,40 - 161,40 -0,30 - -0,30

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на
одного працівника

од. Внутрішній облік 70,00 - 70,00 70,00 - 70,00 - - -

4 якості

Динаміка збільшення витрат на утримання однієї
штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком

відс. Звітність 52,00 - 52,00 52,00 - 52,00 - - -

Відсоток якості підготовлених та зданих звітів відс. Звітність 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

 При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті

 Бюджетна програма була спрямована на забезпечення фінансової політики та покращення ефективності використання фінансових ресурсів.Фінансування відбулось у повному
обсязі.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
СКУБЕНИЧ Л. Ю.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

КОВАЧ О. І.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Джерело

інформації
Одиниця виміру

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (1) (0) (8) (0) (0) (9) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

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

1 1 923 000 192 000 2 115 000 1 921 372 247 766 2 169 138 -1 628 55 766 54 138

2 2 000 - 2 000 2 000 - 2 000 - - -

1 925 000 192 000 2 117 000 1 923 372 247 766 2 171 138 -1 628 55 766 54 138

1

1

гривень

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Усього

N
з/п

Пояснення

2

По спец.фонду збільшено план доходів та видатків за рахунок залишку на початок 2022р. в сумі 123,0 тис. грн.Касові видатки становлять по спец.фонду 247,8 тис.грн.По заг.фонду економія за рахунок оплати послуг
в сумі 1486грн. та економія по нарахуванню на зарплату в сумі 142грн.

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

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення надання спеціальної освіти школою естетичного виховання музичної освіти, образотворчого мистецтва

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

2

Забзпечити  надання спкціальної освіти Дитячою школою мистецтв

Забезпечення виконання заходів з інформатизації

Забезпечення надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв

Завдання

Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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

у т.ч. батьківська плата грн. кошторис 192 000,00 - 192 000,00 247 766,00 - 247 766,00 55 766,00 - 55 766,00

витрати спеціального фонду на отримання освіти у
школах естетичного виховання

грн. кошторис 192 000,00 - 192 000,00 247 766,00 - 247 766,00 55 766,00 - 55 766,00

витрати загального фонду на отримання освіти у
школах естетичного виховання

грн. кошторис 1 925 000,00 - 1 925 000,00 1 923 372,00 - 1 923 372,00 -1 628,00 - -1 628,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць
робітників

од. Штатний розпис 0,75 - 0,75 0,75 - 0,75 - - -

середньорічне число ставок/штатних одиниць
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 14,00 - 14,00 14,00 - 14,00 - - -

 середньорічне число ставок/штатних одиниць
керівних працівників

од. Штатний розпис 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

 середньорічне число ставок/штатних одиниць
усього

од. штатний розпис 15,75 - 15,75 15,75 - 15,75 - - -

кількість установ од.

Рішення Тур"є-
Реметівської

сільської ради
№538 від

23.12.2021р.

1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

кількість класів од.
статут Дитячої

школи мистецтв
7,00 - 7,00 7,00 - 7,00 - - -

кількість відділень од.
статут Дитячої

школи мистецтв
1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

2 продукту

середня кількість учнів звільнених від плати за
навчання

осіб журнап обліку 34,00 - 34,00 24,00 - 24,00 -10,00 - -10,00

середня кількість учнів,які отримують освіту у
школах естетичного виховання

осіб журнап обліку 141,00 - 141,00 116,00 - 116,00 -25,00 - -25,00

3 ефективності

чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб

розрахунок(серед
ня цількість

учнів,які
отримують освіту
у дитячій школі

мистецтв-
всього/середнє

число
окладів(ставок)
педагогічного

персоналу)

10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

у т.ч. за рахунок спеціального фонду грн.

розрахунок (плата
за навчання) у

школах
встетичного

виховання/середн
я кількість учнів,

які отримують
освітуу диячій

школі мистецтв-
всього)

- 1 222,93 1 222,93 - 1 222,93 1 222,93 - - -

витрати на навчання одного учня, який отримує
освіту в школах естетичного виховання

грн.

розрахунок(обсяг
видатків на 1

завдання/середня
кількість
учнів,які

отримують освіту
у дитячій школі

мистецтв-всього)

13 652,48 - 13 652,48 16 580,79 - 16 580,79 2 928,31 - 2 928,31

4 якості

кількість днів відвідування відс.

розрахунок(кількі
сть днів

відвідувань/плано
ве відвідування)

100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Відхилення

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***



1 2 3

1 затрат
витрати спеціального фонду на отримання
освіти у школах естетичного виховання

грн.
витрати загального фонду на отримання
освіти у школах естетичного виховання

грн.
2 продукту

середня кількість учнів звільнених від
плати за навчання

осіб
середня кількість учнів,які отримують
освіту у школах естетичного виховання

осіб
3 ефективностівитрати на навчання одного учня, який

отримує освіту в школах естетичного
виховання

грн.
4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
N
з/п

Показники Одиниця виміру

4

За рахунок збільшення плану по спец.фонду в сумі 123,0 тис.грн.

Еконоія по оплаті послуг в сумі 1487грн., економія по нарахуванню на зарплату всумі142 грн.

За рахунок зменшення дітей пільговиків на кінець року

За рахунок вибуття дітей на кінець року

За рахунок зменшення кількості дітей на кінець року

  За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 1925,0 тис.грн.Касові видатки складають 1923,4 тис.гон.,відсоток виконання програми 99,9%. По спеціальному фонду затверджено 192,0тис.грн. та направлено залишок на початок року в сумі 123,0 тис.грн..касові видатки становлять 247,8 тис.грн.,відсоток виконання 79%.Розбіжність між касовими видатками та планом виникла у зв"язку із економією коштів передбачених на утримання мистецької школи.

Передбачені за бюджетними програмами кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання пов`язані із забезпеченням надання спеціалізованої
освіти мистецькою щколою, завдання бюджетної програми виконується: проводиться робота щодо охоплення спеціалізованою освітою якомога більшої кількості дітей

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
СКУБЕНИЧ Л. Ю.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

КОВАЧ О. І.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

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

1 1 385 000 - 1 385 000 1 294 890 - 1 294 890 -90 110 - -90 110

1 385 000 - 1 385 000 1 294 890 - 1 294 890 -90 110 - -90 110

1

1

гривень

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності бібліотек

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та кудьтурних цінностей, що збирають, зберігають та надають в тимчасове користування
бібліотеки з їх книжкового фонду

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Завдання

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Економія по зарплаті з нарахуваннями у сумі 25018грн.( за рахунок доплати до мін.зарпл.). Економія по енергоносіям у сумі 39339грн.у звязку із теплим осінньо-зимовим періодом , економія по закупці матеріалів,
книг

 та надання послуг у сумі 25753грн.

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення доступності  для громадян документів та інформації ,створення умов для
повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому
розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів ,їх
облік ,контроль за виконанням

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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

кількість установ (бібліотек), од.

Рішення Тур'є-
Реметівської

сільської ради
№37 від

24.12.2020р.

11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 - - -

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 9,00 - 9,00 9,00 - 9,00 - - -

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 9,00 - 9,00 9,00 - 9,00 - - -

2 продукту

кількість книговидач од.
Основні планові

показники роботи
бібліотек

83 155,00 - 83 155,00 83 155,00 - 83 155,00 - - -

списання бібліотечного фонду тис.грн.
Основні планові

показники роботи
бібліотек

12,80 - 12,80 12,80 - 12,80 - - -

списання бібліотечного фонду
тис.

примірників

Основні планові
показники роботи

бібліотек
6,10 - 6,10 6,10 - 6,10 - - -

поповнення бібліотечного фонду тис.грн. кошторис - - - - - - - - -

поповнення бібліотечного фонду
тис.

примірників

Основні планові
показники роботи

бібліотек
1,75 - 1,75 1,75 - 1,75 -0,00 - -0,00

бібліотечний фонд
тис.

примірників

Звіт про
діяльність

державних,
публічних
бібліотек

99,93 - 99,93 99,93 - 99,93 0,00 - 0,00

бібліотечний фонд грн. баланс - - - - - - - - -

число читачів тис.чол.
Основні планові

показники роботи
бібліотек

6,18 - 6,18 6,18 - 6,18 0,00 - 0,00

3 ефективності

середні витрати на придбання одного примірника
книжок

грн.

розрахунок
(поповнення
бібліотечного

фонду/поповненн
я бібліотечного
фонду(книги)

- - - - - - - - -

середні затрати на обслуговування одного читача грн.
розрахунок

(кошторис/число
читачів)

224,11 - 224,11 224,11 - 215,82 - - -8,29

кількість книговидач на одного працівника
(ставку),

од.

Розрахунок(кількі
сть

книговидач/серед
нє число окладів

спеціалістів

9 239,00 - 9 239,00 9 239,00 - 9 239,00 - - -

4 якості

динаміка збільшення кількості книговидач у
плановому періоді відповідно до фактичного
показника попереднього періоду

відс.

розрахунок
(кількість

книговидач
плановий/фактич

ний показник
попереднього

періоду)

100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

динаміка поповнення бібліотечного фонду в
плановому періоді відповідно до фактичного
показника попереднього періоду

відс.

Розрахунок
(поповнення
бібліотечного

фонду в
плановому

періоді/показник
попереднього

періоду

100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***



1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності
середні затрати на обслуговування одного
читача

грн.
4 якості

4

за рахунок зменшення читачів (план 6179 читачів,фактично на кінець року 6000 читачів)

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто.

 Цілі бюджетної програми виконано.Забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння
професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
СКУБЕНИЧ Л. Ю.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

КОВАЧ О. І.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

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

1 1 901 000 - 1 901 000 1 845 584 - 1 845 584 -55 416 - -55 416

2 3 000 - 3 000 3 000 - 3 000 - - -

1 904 000 - 1 904 000 1 848 584 - 1 848 584 -55 416 - -55 416

1

1

гривень

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним
суспільством

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Економія по зарплаті з нарахуваннями у сумі 4947грн.( за рахунок доплати до мінімальної зарплати). Економія по енергоносіям у сумі 35815 грн.у звязку із теплим осінньо-зимовим періодом.Економія по закупці
матеріалів та оплата послуг у сумі 14654 грн.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних
традиційЗабезпечення виконання заходів з інформатизації

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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

видатки спеціальногофонду
забезпеченнядіяльностібудинків культури, клубів
та інших закладів клубного типу

грн. кошторис - - - - - - - - -

видатки загального фонду на забезпечення
діяльності палаців, будинків культури, клубів та
інших закладів клубного типу

грн. кошторис 1 904 000,00 - 1 904 000,00 1 848 584,00 - 1 848 584,00 -55 416,00 - -55 416,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та
технічного персоналу,

од. штатний розпис 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

кількість установ - усього у тому числі: клубів од. Мережа 12,00 - 12,00 12,00 - 12,00 - - -

кількість установ - усього у тому числі: будинків
культури

од. Мережа 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 17,50 - 17,50 17,50 - 17,50 - - -

кількість установ - усього од. Мережа 13,00 - 13,00 13,00 - 13,00 - - -

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

середнє число окладів (ставок) керівних
працівників

од. штатний розпис 5,50 - 5,50 5,50 - 5,50 - - -

2 продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію
культурного дозвілля населення

од.
календарний план

роботи
184,00 - 184,00 143,00 - 143,00 -41,00 - -41,00

кількість відвідувачів - усього осіб
План діяльності
клубних заходів

10 886,00 - 10 886,00 8 259,00 - 8 259,00 -2 627,00 - -2 627,00

3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн.
Розрахунок

(кошторис/кількіс
ть заходів)

10 347,83 - 10 347,83 12 927,00 - 12 927,00 2 579,17 - 2 579,17

середні витрати на одного відвідувача грн.

розрахунок(обсяг
видатків на 1

завдання/середня
кількість
учнів,які

отримують освіту
у дитячій школі

мистецтв-всього)

174,90 - 174,90 174,90 - 174,90 - - -

4 якості

динаміка збільшення відвідувачів у плановому
періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду

відс.

Розрахунок(відвід
увачі у плановому
періоді/фактични

й показник
відвідувачів

попереднього
періоду)

124,00 - 124,00 76,00 - 76,00 -48,00 - -48,00

1 2 3

1 затратвидатки загального фонду на забезпечення
діяльності палаців, будинків культури,
клубів та інших закладів клубного типу

грн.
2 продуктукількість заходів, які забезпечують

організацію культурного дозвілля
населення

од.
кількість відвідувачів - усього осіб

3 ефективності
середні витрати на проведення одного
заходу

грн.
4 якості

динаміка збільшення відвідувачів у плановому
періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду

відс.

N
з/п

Одиниця виміруПоказники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Єкономія по зарплаті з нарахуваннями у сумі 4947грн. ( за рахунок зменшення доплати до мінімпльної зарплати). Економія по енергоносіяи у
сумі 35815 грн. у звязку із теплим осінньо-зимовим періодом.Економія по закупці матеріалів та оплата послуг у сумі 14654грн.

Деякі заходи проводилися у менших форматах у звязку із військовим станом (повітряна тривога), багато заходів проводилися онлайн.

Кількість відвідувачів зменшилася на 2627 чол.у звязку із проведенням заходів у зменшеному форматі( військовий стан)

За рахунок зменшення заходів на 41 збільшилися середні витрати на проведення одного заходу на 2579,17 грн.

за рахунок зменшення відвідувачів на 2627 чол.зменшилася динаміка відвідувачів на 48%

При виконанні бюджетної програми резултативні показники досягнуто.На невиконання показника затрат вплинула кількість наявних вакантних посад. У 2022 році фінансові зобовязання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023року відсутня.

Показники
N
з/п

Відхилення
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиДжерело
інформації

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



 Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів " забезпечило виконання
основного завдання та мети програми, а саме- забезпечення організаці культурного дозвілля населення і зміцнення кудьтурних традицій.бюджетна програма залишається актуальною
для подадьшої її реалізації з метою створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері
культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури.Заборгованості по програмі станом на 1.01.2023р. відсутня.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
СКУБЕНИЧ Л. Ю.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

КОВАЧ О. І.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


