
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)(2)(0) (6) (0) (2) (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

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

1 485 694 15 000 500 694 469 012 - 469 012 -16 682 -15 000 -31 682

485 694 15 000 500 694 469 012 - 469 012 -16 682 -15 000 -31 682

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

1 485 694 15 000 500 694 469 012 - 469 012 -16 682 -15 000 -31 682

485 694 15 000 500 694 469 012 - 469 012 -16 682 -15 000 -31 682

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

Чупахівська селищна рада (0)(4)(3)(9)(0)(2)(0)(2)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(3)(9)(0)(2)(0)(2)Чупахівська селищна рада
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

(1)(8)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги (код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Створення системи заходів державного регулювання законодавчого і контрольного характеру з метою забезпечення сталого функціонування обєктів благоустрою та територій населених пунктів для активної
життедіяльності населення

Сталий розвиток КП "Добробут " у сфері надання житлово-комунальних послуг

Завдання

Забезпечення облаштування та утримання території благоустрою (парку, скверу, площ, тощо)

Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

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

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 сталого функціонування обєктів благоустрою та тириторій населених
пунктів для активної життєдіяльності населення
Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

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 видатків для сталого функціонування
підприємства

грн. Кошторис 500 694,00 - 500 694,00 500 694,00 - 500 694,00 - - -

кількість підприємств і організацій побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, які потребують фінансової підтримки

од. Звіт 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

2 продукту

кількість підприємств і організацій побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, яким планується надання підтримки

од. Звіт 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

3 ефективності

середні витрати на утримання однієї світлоточки в
рік

тис.грн. Кошторис 56 000,00 - 56 000,00 56 000,00 - 56 000,00 - - -

4 якості

відсоток підприємств і організацій побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, яким планується надання підтримки, до
кількості підприємств (організацій), які її
потребують

відс. Кошторис 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

Фінансування здійснювалося в межах затверджених кошторисів по загальному фонду для забезпечення сталого фнкціонування об`єктів благоустрою територій населених пунктів, фінансування по сцецфонту не здійснювалося

Бюджетна програма по КТПКВМБ 0116020  виконана по загальному фонду в повному обсязі та економія становить 16 681,70 грн., по спецфонду - не виконана

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Маслюк М. М.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Арєхова Л. Л.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

9.2. 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}


