
2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (0) (1) (5) (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

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 70 000 40 000 110 000 62 000 39 300 101 300 -8 000 -700 -8 700

2 13 840 267 - 13 840 267 13 690 759 - 13 690 759 -149 508 - -149 508

13 910 267 40 000 13 950 267 13 752 759 39 300 13 792 059 -157 508 -700 -158 208

1

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Усього

Пояснення
N
з/п

2

у звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках яке призвело до економії бюджетних коштів

у звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках яке призвело до економії бюджетних коштів

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
N
з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Законодавче врегулювання служби в органах  місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності ,захист прав місцевого самоврядування, методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого
самоврядування

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

2

забезпечення інформаційних систем

забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету

Організаційне ,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

Завдання

Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень у сфері управління

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**



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 52,00 - 52,00 52,00 - 52,00 - - -

2 продукту

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 3 616,00 - 3 616,00 8 752,00 - 8 752,00 5 136,00 - 5 136,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од.

рішення
виконкому, сесій,
розпорядження

сільського голови

1 112,00 - 1 112,00 601,00 - 601,00 -511,00 - -511,00

3 ефективності

1
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на
одного працівника

од.
звіт про

звернення
громадян

3 616,00 - 3 616,00 8 419,00 - 8 419,00 4 803,00 - 4 803,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од.

рішення
виконкому, сесій,
розпорядження

сільського голови

1 112,00 - 1 112,00 601,00 - 601,00 -511,00 - -511,00

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн.
Рішення сесії

№528 від
23.12.2021 р.

255,00 - 255,00 265,00 - 265,00 10,00 - 10,00

4 якості

1
динаміка збільшення витрат на утримання однієї
штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком

відс.
фінансовий звіт

за 2021 рік
119,00 - 119,00 122,80 - 122,80 3,80 - 3,80

1 2 3

1 затрат

1 кількість штатних одиниць од.
2 продукту

1
кількість отриманих листів, звернень, заяв,
скарг

од.
2

кількість прийнятих нормативно-правових
актів

од.
3 ефективності

1
кількість виконаних листів, звернень, заяв,
скарг на одного працівника

од.
2

кількість прийнятих нормативно-правових
актів

од.
3

витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн.
4 якості

N
з/п

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Показники

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Відхилення

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

Одиниця виміруПоказники

4

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників відсутня

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з погіршенням становища в державі, збільшилась кількість скарг,
звернень щодо соціальних та комунальних питань та звернень депутатів та

інформаційних запитів.
При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак введення в Україні

правового режиму воєнного стану  в звітному році внесло своє корегування в роботу виконавчого апарату сільської ради і в 2022 році
спостерігалося зменшення кількості прийнятих розпоряджень голови ради та рішень виконавчого комітету

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок  збільшення кількості прийнятих листів, скарг та звернень
збільшилась кількість виконаних листів, скарг та звернень.При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однаквведення в Укрвїні

правового режиму воєнного стану  в звітному році внесло своє корегування в роботу виконавчого апарату сільської ради і в 2022 році
спостерігалося зменшення кількості прийнятих розпоряджень голови ради та рішень виконавчого комітетуВнаслідок виплати індексації та більшого розміру премій, матеріальної допомоги збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці

У зв`язку з погіршенням становища в державі, збільшилась кількість скарг, звернень щодо соціальних та комунальних питань, звернень депутатів та інформаційних запитів на 5136 одиниць, було прийнято менше рішень та розпоряджень на 511 одиниць.Внаслідок виплати індексації та більшого розміру премій, матеріальної допомоги збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці, відбулось покращення побутових умов. Внаслідок правового режиму воєнного стану відбулася економія бюджетних коштів  так як були обмеження в проведенні видатків в звязку з чим непроводилися тендара та закупівлі

План на рік з урахуванням змін складає 13910267,28 грн.по загальному фонду, та 40000 грн по спеціальному фонду, касові видатки склали 13752759,41 грн. по загальному фонду,
39300 грн. по спеціальному фонду, цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання склав 98,87 по загальному фонду, 98,25 по спеціальному фонду,  в звязку з введенням
24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків  в звязку з чим непроводилися тендара та закупівлі що привело до економії
бюджетних коштів

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Коряк М. Ф.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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.



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

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (3) (2) (1) (0) (1) (0) (5) (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 32 000 - 32 000 9 011 - 9 011 -22 989 - -22 989

32 000 - 32 000 9 011 - 9 011 -22 989 - -22 989

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

1 32 000 - 32 000 9 011 - 9 011 -22 989 - -22 989

32 000 - 32 000 9 011 - 9 011 -22 989 - -22 989

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Організація та проведення громадських робіт

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

Ціль державної політики

посилення захисту дітей

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнень аліментів шляхом виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт, що дозволить вирішувати проблеми сільської ради з питань благоустрою

Завдання

Забезпечення органiзацi та проведення громадських робiт

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

не було направлень на громадські роботи

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

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників,  на яких накладено
адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2022 рік

Усього

Відхилення

2

Зменшення заборгованості зі сплати аліментів за рахунок виконання оплачуваних
суспільно-корисних робіт

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

1
обсяг видатків на виконання суспільно-корисних
робіт

грн. розрахунок 32 000,00 - 32 000,00 9 011,38 - 9 011,38 -22 988,62 - -22 988,62

2 продукту

2 кількість працівників осіб розрахунок 5,00 - 5,00 2,00 - 2,00 -3,00 - -3,00

3 ефективності

3 середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 6 500,00 - 6 500,00 4 505,69 - 4 505,69 -1 994,31 - -1 994,31

4 якості

4
динаміка проведення робіт у порівняння з
попереднім роком

відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1
обсяг видатків на виконання суспільно-
корисних робіт

грн.
2 продукту

2 кількість працівників осіб
3 ефективності

3 середні витрати на одного працівника грн.
4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

розбіжність відбулася в звязкуз направленою меншою кількістю людей на громадські роботи

було направлено меншу кількість людей на громадські роботи

було направлено меншу кількість людей на громадські роботи

обсяг видатків на виконання суспільно-корисних робіт склав 9011,38 грн. із запланованих 32000 грн. в звязку з меншою кількістю направлених людей на громадські роботи

План на рік з урахуванням змін складає 32000 грн., касові видатки склали 9011,38 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 28,16 %  в звязку з введенням
в Україні правового режиму воєнного стану 24.02.2022 року.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(3)(2)(3)(0) (3) (2) (3) (0) (1) (0) (7) (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

1 577 452 - 577 452 546 841 - 546 841 -30 612 - -30 612

577 452 - 577 452 546 841 - 546 841 -30 612 - -30 612

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

1 577 452 - 577 452 546 841 - 546 841 -30 612 - -30 612

577 452 - 577 452 546 841 - 546 841 -30 612 - -30 612

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із веденням воєнного стану

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

Завдання

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із введенням воєнного стану

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

Програма "Турбота"

Усього

Відхилення

2

Харчування внутрішньо переміщених осіб, придбання паливно мастильних матеріалів і
поточний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб

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

1
Поточний ремонт приміщень для розміщення
внутрішньо переміщених осіб

грн.
проектно-

кошторисна
документація

472 452,42 - 472 452,42 441 840,81 - 441 840,81 -30 611,61 - -30 611,61

1 Обсяг видатків на мастильно-паливні матеріали грн. кошторис 45 000,00 - 45 000,00 45 000,00 - 45 000,00 - - -

1

Обсяг видатків на харчування внутрішньо
переміщеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням
воєнного стану

грн. кошторис 60 000,00 - 60 000,00 60 000,00 - 60 000,00 - - -

2 продукту

2

Кількість осіб, які потребують підтримки,
зареєстрованих на
території Тур`є-Реметівської територіальної
громади, тимчасово
проживаючих

осіб Реєстр осіб 1 980,00 - 1 980,00 1 980,00 - 1 980,00 - - -

2
Кількість зареєстрованих на території Тур`є-
Реметівської територіальної
громади осіб, тимчасово проживаючих

осіб Реєстр осіб 1 980,00 - 1 980,00 1 980,00 - 1 980,00 - - -

3 ефективності

3
Середні видатки на 1 особу,яка потребує підтримки
(зареєстровану,
тимчасово проживаючу)

грн. розрахунково 151,50 - 151,50 151,50 - 151,50 - - -

3
Середні видатки на 1 особу (зареєстровану,
тимчасово проживаючу)

грн. розрахунково 151,50 - 151,50 151,50 - 151,50 - - -

4 якості

4
відсоток осіб охоплених наданням підтримки до
загальної кількості осіб, які потребують такої
підтримки

відс. розрахунково 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1
Поточний ремонт приміщень для
розміщення внутрішньо переміщених осіб

грн.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

розбіжність відбулася в звязку зі зменшенням обсягів та вартості фактично проведених поточних ремонтів ніж планувалося

обсяг видатків  склав 546840,81 грн. із запланованих 577452,42 грн. в звязку зі зменшенням обсягів та вартості фактично проведених поточних ремонтів ніж планувалося

План на рік з урахуванням змін складає 577452,42 грн., касові видатки склали 546840,81 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 94,7 %  в звязку зі
зменшенням обсягів та вартості фактично проведених поточних ремонтів ніж планувалося

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

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

1 785 000 - 785 000 728 433 - 728 433 -56 567 - -56 567

785 000 - 785 000 728 433 - 728 433 -56 567 - -56 567

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

1 785 000 - 785 000 728 433 - 728 433 -56 567 - -56 567

785 000 - 785 000 728 433 - 728 433 -56 567 - -56 567

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

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

Ціль державної політики

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів по утриманні території населених пунктів в належному стані, їх санітарна очистка

Поліпшення благоустрою населених пунктів

Завдання

Утримання в належному стані об`єктів благоустрою на території сільської ради

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

 в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

Програма благоустрою населених пунктів Тур'є-Реметівської сільської ради

Усього

Відхилення

2

Забезпечення благоустрою населених  пунктів сільської ради

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

вивезення твердих побутових відходів куб.м.
акт виконаних

робіт
72,00 - 72,00 72,00 - 72,00 - - -

1 площа, що підлягає прибиранню, догляду га. розрахунково 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 - - -

2
кількість об`єктів дорожнього господарства (в
розрізі їх видів)

од. розрахунково 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

3
загальна площа кладовищ, що потребує
благоустрою

га. розрахунково 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

4 обсяг електроенергії кВт.год розрахунково 200 000,00 - 200 000,00 200 000,00 - 200 000,00 - - -

5
Ремонт вуличного освітлення із заміною
світильників

шт. розрахунково 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

2 продукту

кількіст вивезених твердих побутових відходів куб.м.
акт виконаних

робіт
72,00 - 72,00 72,00 - 72,00 - - -

1 кількість встановлених світлоточок од. розрахунково 750,00 - 750,00 750,00 - 750,00 - - -

3 ефективності

середньомісячні витрати на вивезення твердих
побутових відходів

грн. згідно тарифу 1 500,00 - 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 - - -

1
середньорічний обсяг спожитої електроенергії на
одну світлоточку

грн.
внутрішньо-

управлінський
облік

272,50 - 272,50 272,50 - 272,50 - - -

2 середні витрати на догляд 1 га території тис.грн. розрахунково 5 000,00 - 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 - - -

3
середньорічні витрати на благоустрій 1 га
кладовища

тис.грн. розрахунково 1 000,00 - 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00 - - -

4 якості

динаміка зростання вивезених відходів відс.
акт виконаних

робіт
85,00 - 85,00 85,00 - 85,00 - - -

1
питома вага змінених електроламп та світильників
до загальної потреби

відс. розрахунково 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

2 динаміка зростання площ, що благоустроєні відс. 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 - - -

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

обсяг видатків Забезпечення благоустрою населених  пунктів сільської ради  склав728433,31 грн. із запланованих 785000,00 грн. в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

План на рік з урахуванням змін складає 785000 грн., касові видатки склали 728433,31 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 92,79 % в звязку з
введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану були введені обмеження по видаткам

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(6)(0)(9)(0) (6) (0) (9) (0) (0) (6) (4) (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 20 000 - 20 000 4 500 - 4 500 -15 500 - -15 500

20 000 - 20 000 4 500 - 4 500 -15 500 - -15 500

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

1 20 000 - 20 000 4 500 - 4 500 -15 500 - -15 500

20 000 - 20 000 4 500 - 4 500 -15 500 - -15 500

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

Ціль державної політики

    Проведення експертної  грошової оцінки комунального майна

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Завдання

    Проведення експертної  грошової оцінки комунального майна

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

Програма приватизації комунального майна

Усього

Відхилення

2

Проведення експертної  грошової оцінки комунального майна

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

1 обсяг видатків грн. кошторис 20 000,00 - 20 000,00 4 500,00 - 4 500,00 -15 500,00 - -15 500,00

2 продукту

1 кількість обєктів шт.
внутрішньо-

управлінський
облік

8,00 - 8,00 2,00 - 2,00 -6,00 - -6,00

3 ефективності

1 середня вартість експертної оцінки одного обєкта грн. кошторис 2 500,00 - 2 500,00 2 250,00 - 2 250,00 -250,00 - -250,00

4 якості

1 питома вага обєктів що будуть надаватися в оренду відс. розрахунково 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 обсяг видатків грн.
2 продукту

1 кількість обєктів шт.
3 ефективності

1
середня вартість експертної оцінки одного
обєкта

грн.
4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану не було заяв на надання в оренду приміщень, тому небуло
потреб в проведенні експертних оцінок

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії
бюджетних коштів

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії
бюджетних коштів

обсяг видатків  склав 4500 грн. із запланованих 20000 грн. в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

План на рік з урахуванням змін складає 20000 грн., касові видатки склали 4500 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 22,5 %  в звязку з введенням в
Україні правового режиму воєнного стану 24.02.2022 року.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0) (7) (1) (3) (0) (0) (4) (2) (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

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 10 000 - 10 000 - - - -10 000 - -10 000

2 - 220 512 220 512 - - - - -220 512 -220 512

10 000 220 512 230 512 - - - -10 000 -220 512 -230 512

1

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

Здійснення заходів із землеустрою

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Завдання

Розробка технічної документації із землеустрою щодо продажу земельної ділянки

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Усього

N
з/п

Пояснення

2

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

N
з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Усього

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Проведення незалежної оцінки земельних ділянок

Проведення нормативно-грошової оцінки

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**



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 обсяг видатків на незалежні оцінки грн. розрахунково 10 000,00 - 10 000,00 - - - -10 000,00 - -10 000,00

2 продукту

2 кількість запланованих незалежних оцінок од. розрахунково 4,00 - 4,00 - - - -4,00 - -4,00

3 ефективності

3 середня вартість одної незалежної оцінки грн. розрахунково 2 500,00 - 2 500,00 - - - -2 500,00 - -2 500,00

4 якості

4
відсоток оцінених земель до тих, які потрібно
оцінити

відс. відсоток 100,00 - 100,00 - - - -100,00 - -100,00

1 2 3

1 затрат

1 обсяг видатків на незалежні оцінки грн.
2 продукту

2 кількість запланованих незалежних оцінок од.
3 ефективності

3 середня вартість одної незалежної оцінки грн.
4 якості

4 відсоток оцінених земель до тих, які потрібно
оцінити

відс.

Показники Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії
бюджетних коштів

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії
бюджетних коштів

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків

обсяг видатків склав 0 грн. по загальному та спеціальному фондах із запланованих 10000 грн. по загальному фонду та 220512,03 грн. по спеціальному фонду,  в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

План на рік з урахуванням змін складає 10000 грн. по загальному фонду та 220512,03 по спеціальному фонду, касові видатки непроводилися, цілі, мета та завдання програми не було
дотримано. Обсяг виконання скав 0 %  в звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Показники
N
з/п

Джерело
інформації

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(7)(3)(6)(3) (7) (3) (6) (3) (0) (4) (9) (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 - 112 649 112 649 - - - - -112 649 -112 649

2 - 1 534 399 1 534 399 - - - - -1 534 399 -1 534 399

3 - 42 036 42 036 - - - - -42 036 -42 036

4 - 2 569 590 2 569 590 - - - - -2 569 590 -2 569 590

5 - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - -

- 4 258 674 4 258 674 - - - - -4 258 674 -4 258 674

1

1

2

3

4

Усього

Пояснення
N
з/п

2

в звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

 в звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

  в звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

  в звязку з введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця)

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

2

Капітальний ремонт вул.. Лесі Українки   в с.Тур’ї Ремети Ужгородського району
Закарпатської областіКапітальний ремонт вул.Грушевського в с.Порошково Перечинського району,
Закарпатської  областіКапітальний ремонт вул. Лісова   в с.Лумшори Ужгородського району Закарпатської
областіКапітальний ремонт вул.Зелена  від будинку №1 до будинку №43 в с.Тур’ї Ремети
Ужгородського району Закарпатської областіКапітальний ремонт вул. Шевченка км 0+543 – км 1+184 в с. Тур’я Ремета
Перечинського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь)

«Капітальний ремонт вул. Зерновської від вул. Центральної до мосту в с.Порошково,
Перечинський район, Закарпатська область»Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с.
Мокра, 60 Перечинського району. Коригування

(код за ЄДРПОУ)

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

виконання  інвестиційних проектів  в рамках здійснення   заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих територій

забезпечення  виконання  інвестиційних проектів  в рамках здійснення   заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих територій

Завдання

забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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**



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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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
Капітальний ремонт вул.Зелена  від будинку №1 до
будинку №43 в с.Тур’ї Ремети Ужгородського
району Закарпатської області

грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 2 569 590,06 2 569 590,06 - - - - -2 569 590,06 -2 569 590,06

1
Капітальний ремонт вул.Грушевського в
с.Порошково Перечинського району, Закарпатської
області

грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 1 534 399,00 1 534 399,00 - - - - -1 534 399,00 -1 534 399,00

1
Капітальний ремонт вул. Лісова   в с.Лумшори
Ужгородського району Закарпатської області

грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 42 035,73 42 035,73 - - - - -42 035,73 -42 035,73

1
Капітальний ремонт вул. Лесі Українки  в с.Тур’ї
Ремети Ужгородського району Закарпатської
області

грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 112 649,07 112 649,07 - - - - -112 649,07 -112 649,07

1 Видатки на реалізацію інвестиційного проекту грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 4 258 673,86 4 258 673,86 - - - - -4 258 673,86 -4 258 673,86

2 продукту

Кількість  обєктів од.
проектно-

кошторисна
документація

- 4,00 4,00 - - - - -4,00 -4,00

3 ефективності

виділені кошти на   реалізацію проектів грн. кошторис - - - - - - - - -

4 якості

Питома вага  виділених коштів на   реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс. розрахунок - 100,00 100,00 - - - - -100,00 -100,00

1 2 3

1 затрат

1

Капітальний ремонт вул.Зелена  від
будинку №1 до будинку №43 в с.Тур’ї
Ремети Ужгородського району
Закарпатської області

грн.
1

Капітальний ремонт вул.Грушевського в
с.Порошково Перечинського району,
Закарпатської  області

грн.
1

Капітальний ремонт вул. Лісова   в
с.Лумшори Ужгородського району
Закарпатської області

грн.
1

Капітальний ремонт вул. Лесі Українки  в
с.Тур’ї Ремети Ужгородського району
Закарпатської області

грн.
1

Видатки на реалізацію інвестиційного
проекту

грн.
2 продукту

Кількість  обєктів од.
3 ефективності

4 якості

Питома вага  виділених коштів на   реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс.

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

Відхилення
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Одиниця виміру

Джерело
інформації

Показники
N
з/п

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники Одиниця виміру

4

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
розірвання договору  за згодою сторін, так як  в країні введено воєнний стан немає видатки не проводилися, не було  перспективи використання

коштів у 2022 році
Розбіжності відбулися в звязку з розірванням договору за згодою сторін

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік

 Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

обсяг видатків склав 0 грн. по загальному та спеціальному фондах із запланованих  4258673,86 грн.   Відхилення по паказниках бюджетної програми виникли в зв`язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік

План на рік з урахуванням змін складає4258673,86 грн. , касові видатки непроводилися, цілі, мета та завдання програми не було дотримано. Обсяг виконання скав 0 %  в звязку з
введенням в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.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}



2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1) (7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6)

(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 80 000 - 80 000 - - - -80 000 - -80 000

2 - 30 000 30 000 - - - - -30 000 -30 000

3 - 80 000 80 000 - - - - -80 000 -80 000

4 550 000 - 550 000 - - - -550 000 - -550 000

630 000 110 000 740 000 - - - -630 000 -110 000 -740 000

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)

2

Утримання в належному стані доріг та вулиць населених пунктів сільської ради

Капітальний ремонт проїзної частини вул.Вакарова від буд.5А до буд.40 в с.Раково
Ужгородського району Закарпатської областікапітальний ремонт берегоукріплення від буд.62 до буд.63 по вул.Воєводино в с.Тур'я
Пасіка Ужгородського району Закарпатської областіаварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими
адміністраціями на період дії воєнного стану з урахуванням пропозиції Міноборони,
ДСНС, Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення життєвоважливих інтересів  населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності шляхом поліпшення стану автодоріг

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Завдання

Покращення існуючого транспортно-експлуатаційного стану та якості доріг комунальної власності

очистки вулиць комунальної власності населених пунктів

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**



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

Виготовлення  проектно-кошторисної документації
"капітальний ремонт берегоукріплення від буд.62
до буд.63 по вул.Воєводино в с.Тур`я Пасіка
Ужгородського району Закарпатської області"

грн. розрахунково - 80 000,00 80 000,00 - - - - -80 000,00 -80 000,00

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації
на "Капітальний ремонт проїзної частини
вул.Вакарова від буд.5 А до буд.40 в с.Раково
Ужгородського району Закарпатської області"

грн. розрахунково - 30 000,00 30 000,00 - - - - -30 000,00 -30 000,00

1 обсяг видатків для утримання сільських доріг грн. розрахунок 630 000,00 - 630 000,00 576 852,43 - 576 852,43 -53 147,57 - -53 147,57

2 продукту

2 кількість обєктів од. бюджетний запит - 2,00 2,00 - - - - -2,00 -2,00

2 кількість відпрацьованих м/годин годин
акт виконаних

робіт
130,00 - 130,00 130,00 - 130,00 - - -

3 ефективності

3 виділені кошти на реалізацію проектів грн. кошторис - - - - - - - - -

3 середня вартість очистки однієї вулиці грн. розрахунок 1 330,00 - 1 330,00 1 330,00 - 1 330,00 - - -

4 якості

4
питома вага виділених коштів на реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс. розрахунок - 100,00 100,00 - - - - -100,00 -100,00

4
динаміка кількості проведених обсягів по очистці
вулиць у порівнянні з попереднім роком

відс. розрахунок 160,00 - 160,00 160,00 - 160,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1

Виготовлення  проектно-кошторисної
документації "капітальний ремонт
берегоукріплення від буд.62 до буд.63 по
вул.Воєводино в с.Тур`я Пасіка
Ужгородського району Закарпатської
області"

грн.
1

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на "Капітальний ремонт
проїзної частини вул.Вакарова від буд.5 А
до буд.40 в с.Раково Ужгородського району
Закарпатської області"

грн.
1

обсяг видатків для утримання сільських
доріг

грн.
2 продукту

2 кількість обєктів од.
2 кількість відпрацьованих м/годин годин
3 ефективності

3 середня вартість очистки однієї вулиці грн.
4 якості

4 питома вага виділених коштів на реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс.

4 динаміка кількості проведених обсягів по очистці
вулиць у порівнянні з попереднім роком

відс.

N
з/п

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиДжерело

інформації

Відхилення

Одиниця виміру

Одиниця виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники
N
з/п

4

не проводилося виготовлення проектно-кошторисної документації в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

не проводилося виготовлення проектно-кошторисної документації в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
розбіжність відбулася в звязку з запланованими видатками на очистку снігу, так як випала менша кількість снігу, обсяг видатків був меншим,

відбулася економія бюджетних коштів

не проводилося виготовлення проектно-кошторисної документації в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

розбіжностей немає

розбіжність відсутні

не проводилося виготовлення проектно-кошторисної документації в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

розбіжність відсутня

обсяг видатків склав 576852,43 грн. по загальному та 0 грн. по спеціальному фондах із запланованих 630000 грн. по загальному фонду та 110000 грн. по спеціальному фонду, по загальному фонду розбіжність відбулася в звязку з запланованими видатками на очистку снігу, так як випала менша кількість снігу, обсяг видатків був меншим, відбулася економія бюджетних коштів, по спеціальному фонду  не проводилося виготовлення проектно-кошторисної документації в зв`язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

План на рік з урахуванням змін складає 630000 грн. по загальному фонду та 110000 по спеціальному фонду, касові видатки 576852,43 грн. по загальному фондупо спеціальному фонду
непроводилися, цілі, мета та завдання програми  дотримано. Обсяг виконання склав  91,56 % по загальному фонду та 0% по спеціальному  в звязку з введенням в Україні  24.02.2022
року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(7)(6)(5)(0) (7) (6) (5) (0) (0) (4) (9) (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 10 000 - 10 000 5 400 - 5 400 -4 600 - -4 600

10 000 - 10 000 5 400 - 5 400 -4 600 - -4 600

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права
на неї (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Досягнення ефективного використання зелельних ресурсів в селах громади

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів в селах громади

Завдання

Проведення експертної грошової оцінки земельнох ділянок

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

Здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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

1 експертна грошова оцінка грн. кошторис 10 000,00 - 10 000,00 5 400,00 - 5 400,00 -4 600,00 - -4 600,00

2 продукту

2 кількість земельних ділянок шт.
планові

показники
4,00 - 4,00 2,00 - 2,00 -2,00 - -2,00

3 ефективності

3 середні видатки по оплаті експертної оцінки грн. розрахунок 2 500,00 - 2 500,00 2 700,00 - 2 700,00 200,00 - 200,00

4 якості

4 рівень готовності грошової оцінки відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 експертна грошова оцінка грн.
2 продукту

2 кількість земельних ділянок шт.
3 ефективності

3
середні видатки по оплаті експертної
оцінки

грн.
4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

провелоася менша кількість експертних грошових оцінок як планувалася

провелоася менша кількість експертних грошових оцінок як планувалася

збільшилася вартість послуги

обсяг видатків  склав 5400 грн. із запланованих 10000 грн. в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

План на рік з урахуванням змін складає 10000 грн., касові видатки склали 5400 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 54 % в звязку з введенням
24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(8)(3)(4)(0) (8) (3) (4) (0) (0) (5) (4) (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 - 49 500 49 500 - - - - -49 500 -49 500

- 49 500 49 500 - - - - -49 500 -49 500

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

1 - 49 500 49 500 - - - - -49 500 -49 500

- 49 500 49 500 - - - - -49 500 -49 500

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

Ціль державної політики

Забезпечення екологічної безпеки

охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання

Розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів Тур`є-Реметівської сільської ради

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

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

програма природоохоронних та екологічних заходів

Усього

Відхилення

2

Охорона  та раціональне використання природних ресурсів

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

1 Обсяг видатків грн. кошторис - 49 500,00 49 500,00 - - - - -49 500,00 -49 500,00

2 продукту

2
Розроблення схеми санітарної очистки населених
пунктів Тур`є-Реметівської сільської ради

кількість
планові

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

3 ефективності

3 Вартість дослідження грн.
проектно-

кошторисна
документація

- 49 500,00 49 500,00 - - - - -49 500,00 -49 500,00

4 якості

4
Питома вага виділених коштів на реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс. розрахунково - 100,00 100,00 - - - - -100,00 -100,00

1 2 3

1 затрат

1 Обсяг видатків грн.
2 продукту

3 ефективності

3 Вартість дослідження грн.
4 якості

4 Питома вага виділених коштів на реалізацію
проектів у загальній сумі необхідних видатків

відс.

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Догоговір укладено, видатки не проводилися, перенесено на наступний рік

вартість дослідження перенесено на нступний рік

Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

обсяг видатків склав 0 грн.із запланованих 49500 грн.,  в звязку з введенням 24.02.2022 року в Україні правового режиму воєнного стану було обмеження в проведенні видатків що привело до економії бюджетних коштів

План на рік з урахуванням змін складає 49500 грн., касові видатки непроводилися, цілі, мета та завдання програми не було дотримано. Обсяг виконання скав 0 %  в звязку з введенням
в Україні  24.02.2022 року. правового режиму воєнного стану що призвело до обмеження в видатках

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(8)(8)(3)(1) (8) (8) (3) (1) (1) (0) (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 - 50 000 50 000 - - - - -50 000 -50 000

- 50 000 50 000 - - - - -50 000 -50 000

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 - 50 000 50 000 - - - - -50 000 -50 000

- 50 000 50 000 - - - - -50 000 -50 000

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

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам
житла на селі (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

Завдання

Здійснення виплат,пов`язаних з наданням довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Програма "Власний дім"  на 2021-2025 роки»

Усього

Відхилення

2

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі

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

Обсяг витрат,які передбачені на надання
довгострокових кредитів

грн. кошторис - 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - 50 000,00 50 000,00 -50 000,00 -

2 продукту

Кількість осіб,яким планується надати
довгостроковий в поточному році за умови спів
фінансування з усіх рівнів бюджету

осіб дані фонду - 5,00 5,00 5,00 - 5,00 5,00 -5,00 -

3 ефективності

- - - - - - - - -

4 якості

- - - - - - - - -

1 2 3

1 затрат
Обсяг витрат,які передбачені на надання
довгострокових кредитів

грн.
2 продуктуКількість осіб,яким планується надати

довгостроковий в поточному році за умови
спів фінансування з усіх рівнів бюджету

осіб
3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

розбіжності відсутні

розбіжності відсутні

обсяг видатків склав 50 000 грн.із запланованих 50 000 грн.

План на рік з урахуванням змін складає 50 000 грн., касові видатки склали 50 000 грн., цілі, мета та завдання програми дотримано. Обсяг виконання скав 100 %

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

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***

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

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

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

1 260 000 70 000 330 000 260 000 70 000 330 000 - - -

260 000 70 000 330 000 260 000 70 000 330 000 - - -

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 30 000 - 30 000 - - - -30 000 - -30 000

2 30 000 70 000 100 000 70 000 - 70 000 40 000 -70 000 -30 000

60 000 70 000 130 000 70 000 - 70 000 10 000 -70 000 -60 000

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

Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району (0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(3)(5)(1)(2)(8)(0)Тур`є-Реметівська сільська рада Ужгородського району
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів

Субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів

Завдання

Субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

N
з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

2

Програма організації та забезпечення мобілізаційної
підготовки, територіальної оборони, призову на
строкову військову службу та військово патріотичного
виховання населення Тур’є – Реметівської сільської
територіальної громади на 2022 рік»

Усього

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм
соціально-економічного  розвитку  регіонів

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

1 Обсяг фінансового ресурсу грн. кошторис 260 000,00 70 000,00 330 000,00 260 000,00 70 000,00 330 000,00 - - -

2 продукту

2
Кількість підрозділів що отримують фінансову
підтримку

од. кошторис 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 - - -

3 ефективності

3 розмір фінансової підтримки грн. розрахунок 260 000,00 70 000,00 330 000,00 260 000,00 70 000,00 330 000,00 - - -

4 якості

- - - - - - - - -

1 2 3

1 затрат

1 Обсяг фінансового ресурсу грн.
2 продукту

2
Кількість підрозділів що отримують
фінансову підтримку

од.
3 ефективності

3 розмір фінансової підтримки грн.
4 якості

Показники Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

розбіжності відсутні

розбіжності відсутні

розбіжності відсутні

обсяг видатків склав 260000 грн. по загальному та 70000 грн. спеціальному фондах із запланованих 260000 грн. по загальному фонду та 70000 грн. по спеціальному фонду,

План на рік з урахуванням змін складає 260000 грн. по загальному фонду та 70000 по спеціальному фонду, касові видатки 260000 грн. по загальному фонду 70000 грн. по
спеціальному фонду, цілі, мета та завдання програми  дотримано. Обсяг виконання склав 100 % по загальному фонду та 100% по спеціальному

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Девіцька Н. П.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Коряк М. Ф.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Показники
N
з/п

Джерело
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.

* 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}


