
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 547 950 18 000 1 565 950 1 383 161 - 1 383 161 -164 789 -18 000 -182 789

1 547 950 18 000 1 565 950 1 383 161 - 1 383 161 -164 789 -18 000 -182 789

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(1)(8)(7)(1)(3)(1)(3)Вiддiл освiти, молодi та спорту Чупахiвської селищної ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(1)(8)(7)(1)(3)(1)(3)Вiддiл освiти, молодi та спорту Чупахiвської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів (1)(8)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Сприяти вдосконаленню діючих механізмів реалізації державної політики в галузі культури, врегулюванню суспільних
відносин, пов’язаних із створенням, розповсюдженням, збереженням культурних цінностей, вдосконаленню правових відносин у
сфері культури.

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних
традицій

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

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

тис.грн. грн 1 476 950,00 18 000,00 1 494 950,00 1 383 161,40 18 000,00 1 401 161,40 -93 788,60 - -93 788,60

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та
технічного персоналу,

од. штатний розпис 14,50 - 14,50 11,50 - 11,50 -3,00 - -3,00

кількість гуртків од. од. 16,00 - 16,00 16,00 - 16,00 - - -

кількість установ - усього у тому числі: будинків
культури

од. од. 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

середнє число окладів (ставок) керівних
працівників

од. штатний розпис 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

2 продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію
культурного дозвілля населення

од. штук 65,00 - 65,00 65,00 - 65,00 - - -

кількість відвідувачів - усього осіб 11 253,00 - 11 253,00 11 253,00 - 11 253,00 - - -

3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. звітність установ 24 230,00 - 24 230,00 21 279,41 - 21 279,41 -2 950,59 - -2 950,59

4 якості

- - - - - - - - -

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

в зв"язку з скороченням штатів результативні показники виконано майже в повному обсязі згідно плану

виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належну роботу будинку культури

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Бекірова О. Р.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Ромась В. І.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}


