
1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

2. 01 10000 Вигодська селищна рада

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

04355875

(код за СДРНОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код заЄДРІ ЮУ)

0110150 0150

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

0111 районної у місті ради (у рай її створення), міської, селищної,
сільської рад

(код Програмної класифікації нидаїкін іа 
кредитування місцевого бюджеіх)

(код Типової програмної класифікації видатків іа 
креди тування місцевою бюджету)

(код Функціональної класифікації 
вішаїк'.в та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно < Типовою програмною класифікації ю видатків 
та кредитування місцевою бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. Ці,її державної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної нрої рами
№ з/п 1 Іі.п» державної полі гики

Здійснення ви конавчн.м комітетом Вигодської селищної ради наданих законодавс: вом повноважень у місцевому самоврядуванні

6. Завдання бюджетної проірами________________________________________________.

5. Мета бюджетної програми
Орі ані за цінне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Вигодської се.пітної ради

№ з/п Завдання
ЛИЛИ Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
(І)О нд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Здійснення виконавчим комітетом вигодської селищної ради наданих 
законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні 17 583 208.00 0,00 17 583 208,00 17414 887.61 0.00 17 414 887,61 -168 320,39 0,00 -168 320,39

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі,закупівле товарів, олаті послуг. енергоносіїв, відряджень, сплаті податків, зборів та адміністративних послуг. Відхилення 
платі відбулося за рахунок наявних вакантних посад. Відхиленні^ по енергоносіях - зменшення кількості споживання.

іо заробітній

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 100 000,00 100 000.00 0,00 82 822,76 82 822,76 0,00 -17 177,24 -17 177,24
Відхилення зумовлене фактичною вартісттю придбаного обладнання

3 Капітальний ремонт адмінприміщення 0.00 300 000,00 300 000.00 0,00 296 762,90 296 762,90 0,00 -3 237.10 -3 237,10
Відхилення зумовлене результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

4 Зміцнення матеріально-технічної бази Вигодської селищної ради 50 000.00 0,00 50 000.00 49 180.00 0,00 49 180,00 -820,00 0.00 -820,00



УСЬОГО
Відхилення зумовлене зменшенням ціни за одиницю продукції

І 17 633 20Н.00 І 40» 000,00 | 18 033 208,00 | 17 464 067,61 | 379 585,66 | 17 843 653,27 | -169 140,39 | 20 414,34 -1 <89 554,73

8. Вилазки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/реї іональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
І рИІК‘111.

І іайменування місцевої/реііональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спсціа. іьний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 сього 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п І Іоказники Одиниця 
виміру Джерело і і іформації

Затверджено у паспорті бюдже тної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

І 2 з 4 5 6 7 8 9 10. 1 1 12 13
за ї ра і

І
обсяьвидаї кін па 

капітальний ремон і 
адмініїримішеїіня

грн. Кошторис 0 300000 300000 0 296762.9 296762.90 0.00 -3237.10 -3237.10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, розбіжність за результатами і роведени.х процедур та укладених договорів

2
обсяі Йдатків на 

зміцнення маіеріально- 
гехвічної бази

грн. Кошторис 50000 0 50000 49180 0 49180.00 -820.00 0.00 -<820,00

■ Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

з кількість штатних
одиниць

од. штатний розпис 0 <82 71 0 71.00 -11.00 0.00 -1 1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, розбіжність пов’язана з наявністю вакантних посад

4

обсяг видатків на 
придбання обладнання і 

предметів 
довгострокового 

користування

грн. Кошторис 0 100000 100000 0 82,822.76 82822.76 0,00 -17177.24 -17177,24

! Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

продукту

І
КІЛЬКТГТЬ об С.КІ ІВ 

планується 
від ремонту ваз и

од. План 0 ] І 0 І 1.00 0.00 0.00 0.00

2
кількісі і. установ в яких 

планусі вся ЗМІЦНИТИ 
матері а;; ьно-техі1 і ч н у 

базу

од. План І 0 І І 0 1.00 0,00 0.00 ().()()

3
кількісгь отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг

од.
вхідна документація

І І 37 0 І І 37 4072 0 4072.00 2935,00 0.00 2935.00

І Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: отримано листів, звернень, заяв, скарг у більшій кількості: за рахунок збільшення кількості населення, що входить до терп іоріальпої і ромади

4
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
ком ітету, роз п о рядже н н я сел и шн ого 

голови
613 0 613 1537 0 15.37,00 924.00 0.00 924.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів



5
кількість обладнання та 

11 ре д м ет і в п л ан уст ьс я 
придбати

од.
і 1л а н

0 4 4 0 4 4.00 0.00 0.00 0,00

ефективності

1
середні виграти на 

капітальний ремонт
грн. Розрахунковий показиик

0 300000 300000 0 296762.9 296762.90 0.00 -3237.10 -3237.10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за результатами пропедених процедур та укладених договорів

2
середні витрати на 

з.м і цне н н я мa rcріально- 
технічної бази

грн.
Розрахун ковий jюказн ик

50000 0 50000 49180 0 49180.00 -820.00 0,00 -820.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

3
кількість виконаних 

листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника

од.

ви х і дна до ку м е нта ці я

14 0 14 57 0 57.00 43.00 0.00 43,00

1 Іояснсння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, отримано листів, звернень, заяв, скарг у більшій кількості за рахунок збільшення кількосгі населення, що входить до територіальної громади

4
кількісіь прийня тих 

норма і іівііо-ііравових 
актів на одного 

працівника

од.

рішення сесії, рішення виконавчого 
комігету.розпорядження селищного 

ГОЛОВИ
7 0 7 22 0 22.00 15.00 0.00 15.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів

5 виграні на утримання
однісі штатної ОДИНИЦІ

1 рн. розрахунковіїй показник
214429.37 0 214429.37 245280 0 245280.00 30850.63 0.00 30850.63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за наявності вакантних посад розрахунковий показник на у тримання 1 штатної одиниці більший

6
середня вартість одного 
обладнання, 11 ред.мету і рн.

Розрахун кови й 11 оказн и к
0 25000 25000 0 20706 20706.00 0.00 -4294.00 -4294.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення ціни за одиницю товару

Аналіз стану виконання результат ивних показників: бюджетна програма запроваджена па виконання селищною радою наданих законодавством повноважень \ місцевому самоврядуванні. Розбіжність між виконаними результативними показниками і 
тими, що затверджені паспортом бюджетної програми, пов'язані із фактичною потребою проведення процедур та укладення договорів, зменшенням ціни за одиницю товару, наявністю вакан тних посад, підвищенням заробітної плати згідно чинною 

_______________________________________________ законодавства, збіііьшеїиіям кількості населення що входить до територіальної громади іа відповідно прийнято нормаї ивпо-правових актів в більшій кщькості._______________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2(121 році іабезпечено, про це свідчить високий рівень забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому дана програма с актуальною для 
подальшої її реалізації

Микола МАЦАЛЛК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕГІ1Й

(ініціали та прізвище)



0100000 Вигодська селищна рада

зви
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головної о розпорядника коштів місцевого бюджеіх )

2. «110000

(код Щрограмної класифікації видатків і а 
креди тування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0180 0133

(код 1 Іроірамноі класифікації видатків га 
кредитування місцевої о бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказ) Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

04355875

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(кол іаСДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з їй новою програмною класифікації ю 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. 1 Іі іі державної полі тики, на дося» нення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 |іль державно) політики

1[Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мста бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

( і вороння належних умов для забезпечення діяльності орі анів місцевого самоврядування

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
прої рами

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(І)О нд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання медіа продукції, предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентарю 60 000.00 0.00 60 000.00 13 015,00 0.00 

__
13 015,00 -46 985.00 0.00 -46 985,00

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів на придбання медіапродукції, предметів, матеріалів. обладнання, інвентарю
2 Виготовлення технічних паспортів на об"скти нерухомості 71 000.00 0,00 71 000,00 36 000.00 0.00 36 000,00 -35 000,00 0.00 -35 000,00

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів на виготовлених технічних паспортів

3
Розроблення містобудівної документ ації, документації із землеустрою, 
нормативно-грошових оцінок, внесення відомостей в ДЗК, експертних 

оцінок, організація земельних аукціонів, інше
3 15 820.00 0.00 315 820,00 392 547,48 0,00 392 547,48 76 727.48 0,00 76 727.48

За рахунок економії бюджет них коштів на придбання продукції та виготвлення технічних паспортів було використано більше бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації

УСЬОГО 446 820,00 0,00 446 820.00 441 562,48 0.00 441 562,48 -5 257,52 0,00 -5 257,52



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

1 Іайменування міспевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма розвитку місцевого самоврядування 

Вигодської територіальної громади на 2021-2025 
роки

446 820.00 0.00 446 820.00 441 562,48 0.00 441 562.48 -5 257.52 0,00 -5 257.52

___________________ Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно проведених процедур та укладених договорів  
Усього І 446 820,0» | 0,00 | 446 82().00~ | 441562,48 | ~ (ЦЮ | 441562,48 | -5 257,52 | 0,00 ~ | -5 257,52

9. Результаї ивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п І Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кпеаитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
іатрат

І

Обсяг видатків на 
придбання м с; і і а 

і;роду кі • і і. л релмс гів 
матеріал і і в. облал.1іаі і вя 

та інвентарю

грі і. Кошторис 60000 0 60000 ' 13015 0 130 і 5.00 -46985.00 0,00 -46485.00

і Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними :а затвердженими результативними показниками, зменшення кількості придбаних медіа продукції, предметів матеріалів, обладнання та інвен тарю

2
обсяі видатків на 

виготоваення техніч них 
паспортів

грн. Кошторис 71000 0 71000 36000 0 36000.00 -35000,00 0,00 -35000,00

і Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшена кількості виготовлених технічних паспортів

3

Обсяг видатків на 
розроблення 
містобудівної 
документа ції, 

докумен тації із 
землеустрою, 

нормативно грошових 
оцінок, внесення 
відомостей в ДЗК, 
експері них оцінок, 

орган іза і uя зсмел ьни х 
avu-iiinuiw ініи>

грн. Кошторис 315820 0 315820 392547.48 0 392547.48 76727.48 0,00 76727.48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості виготовлення проектно-коштористної документації та проведення експертиз кошторисної частин

продукту

І К і Л Ь К і с т ь 11 ред м еті в 
планується придбати

од. Потреба 100 0 100 51 0 51,00 -49,00 0,00 -49.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості придбаних медіа продукції, предметів матеріалів, обладнання та інвентарю

2
Ккількість технічних 
паспорті в і шанується 

виготовити

од. Потреба 15 0 15 5 0 5,00 -10.00 0,00 -10.00

1 Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості виготовлених технічних паспортів



■ 3 Кількість документам й 
планується розробити

од. Потреба 8 0 8 12 0 12.00 4.00 0.00 4,00

1 Іояснення ЩО, іо причин розбіжностей між фактичними та за твердженими результативними показниками: збільшення кількості виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертиз кошторисної частини

ефективності

1

Середня вартість на 
придбання 

мед і а продукції, 
предметів ма теріалів, 

обладнання та 
інвентарю

грн.

Розрахунковий показник

600 0 600 255.2 0 255.20 -344.80 0.00 -344.80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та заївердженими результативними показниками: зменшення кількості придбаних медіа продукції, предметів матеріалів, обладнання та інвентарю

2
Середні витрати на 

в и і отовле пня од ного 
технічного паспорта

грн.
Розрахун ковий показии к

4735 0 4735 7200 0 7200.00 2465.00 0,00 2465.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення вартості виготовлення одного технічного паспорта

3
Середні виграти на 
виготовлення однієї 

документації

грн.
Розраху нкови й показі іи к

39480 0 39480 32712.29 0 32712,29 -6767.71 0.00 -6767.71

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості виготовленої докумен тації і зменшення вартості виготовленої документації

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на створення належних умов для забезпечення діяльності селищної ради. Розбіжність між затвердженими і виконаними результативними показниками 
пов'язані із зменшенням кількості придбаних предметів, виготовлених технічних пасортів та збільшенням кількості виготовленої проектнокошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання б><> іжеінііх коштів, виконання бюджсзної програми х 2021 році забезпечено.

* За <и;і'Міо!!.ся неї напрями використання бюджет ніг

<еі 11111111111 голова

Начальник Відділу бухгалтерської о обліку та звіз носії 
аиара і у Вигодської селищної ради

Микола МЛІ ІЛЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ПЕРЕПІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
віл 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВИ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Виїодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмно: класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коні гін місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код заЄДРПОУ)

04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

01 12010

(найменування відповідального виконавця)

2010 0731 Багатопрофі.і

(код за ЄДІ’ПОУ)

іьна стаціонарна медична допомога населенню 0952700000
(код 1 Іроїрамної клікнфікацїї віщатків ці (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредп іунання місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюдже'іу) вида тків та кредитування місцевого бюджету)

5. Мені бюджетної програми
Підвищення рівня і і адання медичної допомої и іа збереження норов "я населення

6. Завдання бюджетної 11 ро і 'ра м и

Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

№ з/і і Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
Фонд

усього загал ьний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення надання населенні стаціонарної медичної допомоги 1 898 710,00 0,00 1 898 710,00 1 791 108.46 0.00 1 791 108,46 -107 601.54 0,00 -107 601.54

Використання бюджетних коштів проводилось за фактичною по требою в коштах д ія надання населенню с таціонарної медичної допомоги
2 1 Іридбання обладнання для реабілі таційного відділення 0,00 820 600,00 820 600.00 0,00 758 669,00 758 669,00 0,00 -61 931,00 -61 931,00

Використання бюдже тних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів
УСЬОГО 1 898 710,00 820 600,00 2 719 310.00 1 791 108,46 758 669,00 2 549 777,46 -107 601,54 -61 931,00 -169 532,54

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

1 Іайменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього



1 2 д 4 5 6 7 X 9 10
Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства "Вигодська міська 
багатопрофільна лікарня” Вигодської селищної 

ради Івано-Франківської облас ті на 2021 рік
1 898 710.00 820 600.00 2 719 310.00 1 791 108.46 758 669,00 2 549 777,46 -107 601.54 -61 931,00 -169 532,54

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводилось за фактичною потребою в кош тах для надання населенню стаціонарної медичної допомоги
Усього 1 .898 710,00 820 600.00 2 719 310,00 1 791 108,46 758 669,00 2 549 777,46 -107 601.54 -61 931,00 -169 532,54

9. Результативні показники бюдже тної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

За тверджено у паспор ті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджете)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1 кількість штатних
ОДИНИЦЬ

од. штатний розпис 1 10.75 3 1 13.75 1 14.75 3 1 17.75 4.00 0.00 4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними іа затвердженими результативними показниками: внесення змін до ш-апіого розпису

2 кількість установ од. мережа закладів 1 0 1 1 0 1.00 0.00 0.00 0.00
3 кількість ліжок \ 

звичайних сіаніонарах
од. Форма 20 45 0 45 55 0 55.00 10,00 0.00 10,00

Пояснення щодо причин розбіжносіей між фактичними та затвердженими результативними показниками, збільшення кількості захворювань населення

4 у т. ч. лікарів од. штатний розпис 21,8 1 22,8 24.25 ->S 2.45 0.00 2.45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, внесення змін до їитатного розпису

продукту

5 кількість ліжко-днів у 
зви чай н и х стан і опарах

од Форма 20 1.5007 0 1 3007 13259 0 13259.00 252.00 0,00 252,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості захворювань населення

6 к і л ь к і ст ь л і ка рс ь к и х 
відвідувань

осіб Форма 20 19378 0 19378 26938 0 26938.00 7560,00 0,00 7560.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, збільшення кількості захворювань населення

7 кількість пролікованих 
хворих у стаціонарі

осіб Форма 20 1510 0 1510 1386 0 1386.00 -124,00 0,00 -124,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості захворювань населення

ефективності

8
завантаженість 

ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів
Форма 20

298.7 0 298.7 301.4 0 301.40 2,70 0,00 2,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між факт ичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості захворювань населення

9
середня тривалість 

лікування в стаціонарі 
одного хворої о

днів
Форма 001 -3/0

10 0 10 9.7 0 9.70 -0,30 0,00 -0,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості захворювань населення

якості

10
рівень виявлення 

захворювань на ранніх 
стадіях

в і де.
форма 12

69.5 0 69.5 70 0 70.00 0,50 0,00 0,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: своєчасне звернення громадян



11

рівень виявлення 
захворювань у осіб 

працездатного віку на 
ранніх стадіях

в іде.

форма 12

70,5 0 70.5 72 0 72.00 1.50 0.00 1.50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: своєчасне звернення громадян

12

зниження рівня 
захворюваності 

порівняно з попереднім 
роком

в іде.

форма 12

0.5 0 0.5 1 0 1.00 0.50 0.00 0.50

Пояснення, щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості захворювань населення

, Аналіз стану виконання результативних показників: оюджетна програма запровадження для підвищення рівня надання своєчасної стаціонарної допомоги та збереження здоров' я населення. Розбіжності між виконаними результативними 
показникками і затведрженими пов'язані із збільшення кількості захворювань населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджет них кошт ів, виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено.

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали за прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 '
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

зви
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада

0100000 Вигодська селищна рада 04355875

(код і Іроірамноі класифікації видатків та 
кредиіування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі . іе р жавної політики. на досягнення яких спрямована рс а. 11 з а н і я б і од жсг н ої 11 ро грами

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

0952700000

і код і Ехнрамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікацій 
кредитування місцевого бюдя

і видано» та (код Функціональної класифікації
кеіу) видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Мета бюджетної програми

№ Ю! 1 (іль державної політики

) Покращення якості житія хворого, запобігання винекненню ускладнень та передчасної емері пості

Забезпеч єн ня лікува пня хворих на цукровий та нецукровий . набеї____________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Завдаїіня бюджетної програми

Завдання

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
(Ьо на

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
тіюнд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Відшкодування вартості інсуліну 467 648.50 0.00 467 648.50 467 565,59 0.00 467 565,59 -82.91 0,00 -82.91

Бюджетні кошти використані згідно укладених договорів на відшкодування та звітів но рецептах на відпущення препаратів інсуліну
УСЬОГО 467 648,50 0,00 467 648,50 467 565,59 0,00 467 565,59 -82,91 0,00 -82,91

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

Най м е ну ва в ня м ісцевої/регіонал ьної п ро грам и
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(1)0 на

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьо на

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10



Програма фінансової під тримки закладів 
охорони здоров"я на 2021 рік

467 648.50 0.00 467 648.50 467 565.59 0.00 467 565.59 -82.91 0,00 -82,91

Видатки на реалізацію програми проводились згідно укладених договорів на відшкодування та звітів по рецептах на відпущення препаратів інсуліну
Усього 467 648,50 0,00 467 648,50 467 565,59 0,00 467 565,59 -82.91 0,00 -82,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
в и м і ру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд уСВОЇ 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

видатки на забезпечення 
медикаментами хворих 

на цукровий діабет грн. Кошторис 467648,5 0 467648.5 467565.59 0 467565.59 -82.91 0.00 -82.91

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатки проводились згідно укладених договорів на відшкодування та звітів но рецептах на відлущення препаратів інсуліну

продукту

2
кількість хворих на 
цукровий діабеї. що 

забезпечую; ься 
іірепаратами ; і ісу.іі іну

осіб Звіт 44 0 44 44 0 44.00 0,00 0,00 0.00

ефективнеє гі

3
середньорічні витрати 
на одного хворою на 

цукровий діабсі
грн.

Ро^рахунковий показник
10628 0 10628 10626 0 10626.00 -2.00 0.00 -2,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витра ти відшкодовані згідно укладених договорів на відшкодування та звітів по рецептах на відпущення препаратів інсуліну

.Аналіз стану виконання результативних показників бюджетна програма запроваджена на покращення якості житія хворих на цукровий діабец забезпечення їх препаратами інсуліну для запобігання винекненню ускладнень та передчасної 
смертності. Розбіжності між виконаними результативними -показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми немає.

10- Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2021 році табезнечено

(підпис)

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та .прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства' фінансів України 
26.08.20)4 Й836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевої о бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
04355875

(код Програмної класифікації видатків га 
креди тування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код заЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада
04355875

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112152 2152 0763 Інші прої рами та заходи у сфері охорони здоров'я 0952700000
(код Нроірамної класифікації видатків іа 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків 

кредитування місцевого бюджету)
га (код Функціональної класифікації

видатків іа кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету-)
(код бюджету-)

4. 1 Ь-іі державної політики. па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ iftl 1 Ііль державної і ('Лі гики

1 Палання пі; ьговим категоріям населення медикамен і в за рейс памп лікарів 1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення пільгових категорій населення медикаментамн

6. Завдання бюджетної програми

№ з/ н Завдання

і Надання пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами лікарів

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

№ з/11 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджет ної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціал ьний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 у 6 7 8 9 10 11

1 Надання пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами 
лікарів

320 000.00 0,00 320 000.00 319 985.71 0,00 319 985,71 -14.29 0,00 -14.29

Бюджетні кошти використані згідно укладених договорів на відшкодування та накладних про відпуск медекаментів пільговим категоріям населення
УСЬОГО 320 000.00 0,00 320 000,00 319 985,71 0,00 319 985,71 -14,29 0.00 -14,29

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд........

усього



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими засобами у разі 
амбулаторного лікування окремих груп 

населення на 2021 рік

320 000.00 0.00 320 000.00 319 985.71 0.00 319 985.71 -14.29 0,00 -14,29

Видатки на реалізацію програми проводились згідно укладених договорів на відшкодування та накладних про відпуск медекаментів пільговим категоріям населення
Усього 320 0(10.00 0,00 320 000.00 319 985.71 0.00 319 985,71 -14,29 0,00 -14,29

9. Результативні показники бюджетної програми га аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видЯків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фоіід
спеціальний 

фонд
усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

І

обсяг видатків на 
забезпечення пільгових 

категорій населення 
медикаментами

грн. Кошторис 320000 0 320000 319985.71 0 319985.71 -14.29 0.00 -14.29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились зі ідно укладених договорів на відшкодування га накладних про відпуск медекаментів пільговим категоріям 
населення

продукту

2
кількість осіб, що 
забезпечу ються 
медикаментами

осіб ' Іотреба 50 0 50 50 0 50,00 0.00 0,00 0.00

ефект ивності

3
серел н ьор і ч і і і витра ти 

на одну особу, що 
забезпечується 
медикаментами

грн.

І’озраху 11 ковий показиик

6400 0 6400 6399.71 0 6399.71 -0.29 0,00 -0.29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: витрати відшкодовані згідно уЯадених договорів на відшкодування та накладних про відпуск медекаментів пільговим категоріям 
населення

Аналіз стану виконання результативних показників, бюджетна програма запроваджена на забезпечення пільгових категорій населення медикаментами за рецептами лікарів. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, 
що затверджені паспортом бюджетної програми немає.

Начальник Відділу бухгалтерського обліку га звітності 
апарату Вигодської селищної ради

(підпис)

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТШРДЖЕ1И)
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 201 <8 року № 1209)

3. 0113032

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська сели піна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету!
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3032

(код і Ірограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим кат егоріям громадян з оплати
послуг зв'язку_________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0932700000

(код бюджету)

4. І Іі-іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

кредитування місцевого бюджету)

№ VII Ціль держявної і к>jі іти ки

1 Забезпечення і иконання заходів у сфері соці< льної о захисту соціального забезпечення

5. Мста бюджетної програми
Соціальна дономої а га під гримка окремих категорій населення Вигодської TT

0. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

J І Забезпечення надання піших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян 3 500,00 0,00 3 500,00 2 755.91 0,00 2 755.91 -744.09 0.00 -744,09

Використання бюджетних коштів проводилось згідно наданих актів звіряі ня розрахунків наданих послу зв'язку пільговим категоріям населення
УСЬОГО 3 500,00 0,00 3 500,00 2 755,91 0,00 2 755,91 -744,09 0,00 -744,09

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)01171

спеціальний 
(1)01 ід

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 Ірограма соціального захисту та підтримки 
населення Вигодської територіальної громади на 

2021-2025 роки
3 500.00 0.00 3 500.00 2 755.91 • 0.00 2 755.91 -744.09 0,00 -744,09

Видатки на реалізацію програми проводились згідно наданих актів звіряння розрахунків наданих послуг зв'язку пільговим категоріям населення
Усього 3 500,00 0,00 3 500,00 2 755,91 0.00 2 755,91 -744.09 0,00 -744,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/н 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 р 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3
затрат

1
обсяг видатків для 

надання пільг на оплату 
послуг зв"язку;

грн. Кошторис 3500 0 3500 2755.91 0 2755.91 -744.09 0.00 -744.09

! Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: видатки проводились згідно наданих актів звіряння розрахунків наданих послуг зв'язку пільговим категоріям населення

продукту

7

к:л ькість отри му ва чі в 
пільг на оплату послуг 
зв’ язку (користування 

телефоном).

осіб План 10 0 10 10 0 10.00 0.00 0.00 0,00

ефективності

3

середньомісячна
вартіс ть витрат на 

надання пільг з послуг 
зв’ язку (корис гування 

іслсфоном)

грн.

Розрахунковий показник

350 0 350 276 0 276.00 -74.00 0.00 -74.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та за твердженими результативними показниками: виграли відшкодовані згідно наданих актів звіряння розрахунків наданих послуг зв'язку пільговим категоріям населення

Аналіз слану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення пільгових категорій населення послугами зв'язку. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені 
паспортом бюджетної програми пов'язані із фактичною опла тою за надані послуги зв'язка

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів, виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено.

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕП1Й

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

3. 0113050

1. 1)10000(1 Вигодська сели піна рада 04355875

2.

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи__________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків га (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. 1 (і.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

кредитування місцевого бюджету)

№ з/п 1 Ііль державної політики

1 Пільїовс медичне обслуговування осіб. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Mera бюджетної ирої рами
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраж.ш. ін внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної ирої рами

№ з/п Завдання

1 і Іільговс медичне обслуговування осіб, як) постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

8 000.00 0.00 8 000,00 8 000.00 0.00 8 000,00 0,00 0.00 0,00

УСЬОГО 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000.00 0,00 0,00 0,00

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

1 Іайменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



9. Резул ь і а гивн і показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 Ірограма безоплатного та пільгового 
забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 
населення на 2021 рік

8 000.00 0.00 8 000.00 8 000.00 0.00 8 000.00 0.00 0,00 0.00

Усього 8 000,00 0.00 8 000,00 8 000,00 0.00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

Ану.;; і стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення державних гарантій соціального захисну громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Розбіжності між виконаними 
результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми немає, що свідчить про якісне виконання програми

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело і нформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягну ті за рахунок касових видатків 

(наданих кпедитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загал ьний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загал ьний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

1

обсяг видатків на 
м еди ч н с обс.і іу і ову ва н н я 

осіб, як; постраждали 
внаслідок

Чорнобильської 
ка тастрофи

грн. Кошторис 8000 0 8000 8000 0 8000.00 0.00 0.00 0.00

продукту

2
кільки :■ ь одержувачів 
безонда і них ліків за 

репсі; тами лікарів
осіб План 10 0 10 10 0 10.00 0.00 0.00 0.00

ефект и в пості

3

середня вартість пільги 
на безоплатне 

придбання ліків на одну 
особу

грн/рік

Розра ху н ковий показі їй к

800 0 800 800 0 800.00 0.00 0.00 0.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгал тер апарату Вигодської селищної ради

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВИ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРГ10У)

04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРГЮУ)

3. 0113090

(код Програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

3090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджезу)

1030

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни___________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/1 і І Ііль державної політики

J І Забезпечення ефективності соціальної підтримки населення

5. Мста бюджетної програми
Забсміечепня поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/її Завдання

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(І)О нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів 
війни

7 000.00 0.00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00

Відхилення 31 мовлене відсутністю звернень громадян
УСЬОГО 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
.. .... (Ьонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма соціального захисту та підтримки 

населення Вигодської територіальної громади на 
2021-2025 роки

7 000,00 0.00 7 000.00 0.00 0.00 0,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00

Видатки на реалізацію і рограми не проводитись за відсутності звернень громадян
5 сього 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 000.00 0,00 -7 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 3/11 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відх илення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1
обсяг видатків на 

поховання учасників 
бойових дій та інвалідів 

війни

грн. Кошторис 7000 0 7000 0 0 0,00 -7000.00 0.00 -7000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: відсутність звернень громадян

продукту

2
кількість поховань

померлих учасників 
бойових дій га інвалідів 

війни

од. 1 Іотреба 2 0 2 0 0 0.00 -2.00 0.00 -2.00

і Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: відсутність звернень громадян

ефекти BJIOC ті

3 середній розмір ви трат 
на поховання

грн. Розрахун кови й показни к 3500 0 3500 0 0 0.00 -3500,00 0,00 -3500.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність звернень громадян

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення поховання померлих учасників бойових дій га інвалідів війни. Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними 
показниками пов'язані із відсутністю звернень громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2021 році не забезпечено через відсутність звернень громадян

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодськоїселищної ради

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

кредитування місцевого бюджету)

1. 010(1000 Вигодська селиш на рада 04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Вигодська

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

селищна рада

(КОД за ЄДРПОУ)

04355875
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку і похилим віком, хворобою. 
інвалідністю____________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно і Типовою програмною класифікацісю 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. І Ц.іі державної політики. па лосяі ненця яких спрямована реалізація бюджетної прогрими

(код І Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№ і/11 Ціль державної політики

1 Надання соціальних послу), 
праці і а соціального захистх

зокрема стаціонарного догляду, 
населення

догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідністю, дітям інвалідністю в ус заковах соціального обслуговування системи органів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживанням громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку j похилим віком , хворобою, інвалідністю, а також громадян, які 
перебувают ь у складних житгвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

7. Видатки (надані креди ти з бюдже ту) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджет ної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(І)О нд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Збезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах

485 200.00 0.00 485 200,00 484 172,53 0,00 484 172,53 -1 027,47 0,00 -І 027.47

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів на оплату праці
2 Придбання комп'ютерної техніки 0.00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000.00 25 000,00 0.00 0,00 0,00



УСЬОГО 485 200.00 I 25 000.00 | 510 200,00 | 484 172.53 | 25 000.00 | 509 172,53 | -1 027.47 | (),()() | -1027,47 j

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 ня

СНЄЦІіНЬНИЙ 

(1)ОНД
усього загальний 

(Ьо на
спеціальний 

(1)оі і а
усього загальний 

(bon а
спеціальний 

(Ьонд
усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної про, рами та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кведитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

І кількіс іь установ од. мережа закладів 1 0 1 ) 0 1.00 0,00 0.00 0.00

2 кількість шта гних 
одиниць

од. штатний розпис 27 0 27 14 0 14.00 -13.00 ().()() -13.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними ’.а затвердженими результативними показниками: наявнісіь вакантних посад

3

у тому числі
11 рофес і о над і в, фах і в ці в 

та робі тників, які 
надають соціальні

ПОСЛУГИ

од.

штатний розпис

13 0 13 12 0 12.00 -1,00 0,00 -1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявніс ть вакат них посад

продукту

1

чисельність осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)

осіб

статистика

104 0 104 99 0 99.00 -5,00 0,00 -5.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та.затвердженими результативними показниками: фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування

2

чисельність осіб, 
забезпечених 
соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

послуг’)

осіб

статистика

104 0 104 99 0 99.00 -5,00 0.00 -5.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування

ефективності

1

чисельність 
обслуговуваних на 1 

штатну одиницю 
професіонала, фахівця 

та робітника, які 
надають соціальні

ПОСЛУГИ

осіб

Розрахунковий показник

8 0 8 8 0 8.00 0,00 (),()() 0,00

якості



і

відсоток осіб, 
охоплених соціальним 
обс.і і у і •< іву ва н н я м. до 
за гал ьної чисел ь н ос т і 
осіб, які потребують 

соціальних ПОСЛУ!

в іде. 100 0 100 100 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення соціальними послугами за місцем проживанням громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком , хворобою, 
інвалідністю. а гакож громадян, які перебувають у складних житсвих обставинах. Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками пов'язані із наявніс по вакантних посад та фактичною чисельністю осіб, які 

потребую; ь соціального обслуговування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 2021 році іабсчнечено

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

Селищний голова

Начальник Відділу бухгалтерського обліку га івігиості, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕІ’ЕПІЙ

(ініціали >а гаї інище)



1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

2. 0110000 Вигодська селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0113160 3160

(код Програмної класифікації видатків іа
кредитування місцевого бюджету)

ЗВИ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджете)

ЗАТВЕРДЖУ-1 К)
Наказ Міністерства фінансів України
26.08,2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

04355875

(код за ЄДРПОУ)

04355875

(код за ЄДР1ЮУ)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям j інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги_______________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною Віасифікацісю 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

І Ііль державної політики

Організація виконання програм і іаходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, оеіб.сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах іа всебічне сприяння в отриманні ними 
пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання 

5. Mera бюджетної програми
Забсіпечешія надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям і інвалідністю, хворим, які не 
іда їиі до самообслуговування і потребують стороньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної стороньої допомоги

гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів забюджетною програмою

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують 
с тороньої допомоги

848 500.00 0,00 848 500,00 846 606,32 0,00 846 606,32 -1 893,68 0,00 -1 893,68

Використання бюджетних коштів проводилось згідно поданих списків фізичних осіб по догляду за перестарілими на непрофесійній основі
УСЬОГО 848 500,00 0,00 848 500,00 846 606,32 0,00 846 606,32 -1 893,68 0,00 -1 893,68

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



гривень

1 Іайменування місцевовегіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
(І)О нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма соціального захисту та підтримки 

населення Вигодської територіальної громади на 
2021 -2025 роки

848 500.00 0.00 848 500.00 846 606,32 0.00 846 606.32 -1 893.68 0,00 -1 893,68

видатки на реалізацію програми проводились згідно списків фізичних осіб по догляду за псрсс арілими на непро< )ЄСІЙНІЙ основі
Усього 848 500.00 0.00 848 500,00 846 606,32 0.00 846 606,32 -1 893,68 0,00 -1 893,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п І Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредити! з бюджете)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загал ьний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

І л 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

І
обсяг видатків для 
надання соціальних

пос.:\ і

грн. Кошторис 848500 0 848500 846606.32 0 846606.32 -1893,68 0.00 -1893.68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виплати проводились за фактично поданими списками фізичних осіб по догляду за перестари ими на непрофесійній основі

про; і у к і у

2 к і л ь к і сть от р и м у ва ч і в 
соціальних послу)

осіб План 114 0 114 267 0 267.00 153,00 0.00 153.00
ї Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактично більша кількість громадян які подали заяви на отримання соціаль шх послуг

ефективності

3
середній розмір ви гра і 
для надання соціальних

ПОСЛУГ

грн.
Розрахунковий показиик

7443 0 7443 3170 0 3170,00 -4273.00 0.00 -4273.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розмір виплати соціальних юслуг залежить від постанови КМУ

Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма запроваджена на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю. хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги. Розбіжнос ті між затвердженими і виконаними результативними показниками пов’язані із фактичною кількістю звернень громадян та відповідно до 

яких постанов КМУ їм призначені виплати

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів, виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

Микола МАЦАЛАК'

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 08 2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0110000 Вигодська селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04355875

(код за ЄДРПОУ)

04355875

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113180 3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

1060 які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
на оплату житлово-комунальних послуг

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. І )і.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

№ з/і і І (іль державної полі) яки

1 Надання пільї населенню (крім ветеранів війні* і праці, військової служби , органів внутрішніх справ та і ромадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних нослуї

5. Mera бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних нослуї

6. Завдання бюджетної ирої рами

№ з/п Завдання

1 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
4)0 нд

спеціальний 
4ю нд

усього загальний 
4ю нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
4)0 нд

спеціальний 
4)0 нд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)на оплату житлово-комунальних 
послуг

49 200,00 0,00 49 200,00 37 094,29 0,00 37 094.29 -12 105,71 0,00 -12 105,71

Використання бюджетних коштів проводилось згідно актів звіряння розрахунків наданих житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення
УСЬОГО 49 200,00 0,00 49 200,00 37 094,29 0,00 37 094,29 -12 105,71 0,00 -12 105.71

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



гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10
І Ірограма соціального захисту та підтримки 

населення Вигодської територіальної громади на 
202 1 -2025 роки

49 200,00 0.00 49 200.00 37 094.29 0.00 37 094.29 -12 105,7! 0,00 -12 105,71

Видатки на реалізацію нрограми проводились згідно актів звіряння розрахунків наданих житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення
Усього 49 200,00 0,00 49 200.00 37 094,29 0,00 37 094,29 -12 105,71 0,00 -12 105,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п І Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загал ьний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13
заі раї

І

обсяі видатків 
і іерсдбачени х дл я 

надання пільї 
населенню на оплату

Ж И T Л О BO - KO М V НЗЛ Ь Н И X
і ІОСЛУГ

грн. Кошторис 49200 0 49200 37094.27 0 37094.27 -12105,73 0.00 -12105.73

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились згідно актів звіряння розрахунків наданих житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення

п родукту

2 кількість отриманих 
ПОСЛУГ

осіб План 1() 0 Ю Ю 0 10.00 0.00 0.00 ().()()
ефективності

3

середній розмір витрат 
на надання пільг щодо 

оплати житлово-
комунальних послуг на 

одного пільговика

грн.

Розрахунковий показник

4920 0 4920 0 0 0,00 -4920.00 0,00 -4920.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розмір витрат визначений згідно актів звіряння розрахунків наданих житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення наданн 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг. Розбіжності між затвердженими 

ком\пальних послуг

пільг населенню 
виконаними резуз 

пільговим категор

крім ветеранів війни і прані, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
штативними показниками пов'язані із фактично поданими актами звіряння розрахунків наданих житлово-
ям населення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів, виконання бюджетної програми у 2021 ропі забезпечено

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 202! рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада _~043:о87.>

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада _043^^87^

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113242 .... Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального оостчопопо
забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової проірамної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджегу) видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення матеріального становища населення яке проживає на території Вигодської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

J{Надання матеріальної допомоги населенню \ випадку хвороби або тяжкого матеріального становища

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний
<І)О нд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Надання матеріальної допомоги населенню у випадку хвороби або 
тяжкого матеріального становища

499 700,00 0,00 499 700.00 489 377,00 0,00 489 377.00 -10 323.00 0.00 -10 323,00

Відхилення зумовлене меншою кількістю фактичних звернень громадян на отримання допомоги
УСЬОГО 499 700,00 0,00 499 700,00 489 377,00 0,00 489 377,00 -10 323,00 0.00 -10 323,00

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

Найменування місцевої/регіональноі програми
Затверджено у паспорті бюджет ної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету-') Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього



9. РезультЯивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма соціального захисту та під тримки 

населення Вигодської територіальної громади на 
2021 -2025 роки

499 700,00 0.00 499 700.00 489 377.00 0.00 489 377.00 -10 323.00 0,00 -10 323,00

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно поданих заяв на отримання допомоги
_____________________Усього____________________499 700,00 0,00 499 700,00 489 377,00 0,00 489 377,00 -10 323,00 0,00 -10 323,00

N з/п І Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих крелилів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1 Кількість звернень осіб План 200 0 200 134 0 134.00 -66.00 0.00 -66.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га за твердженими результативними показниками: зменшення кільсті поданих заяв на отримання допомоги

продукту

1 Кількість наданих 
допомог

осіб Звіт 200 0 200 134 0 134.00 -66.00 0.00 -66.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними їа за твердженими результативними показниками: матеріальні допомоги надані відповідно до поданих заяв

ефективності

1 Середня сума 
ма геніальної допомоги

грн. ■ Розра ху н ков и й пока зі і и к 2500 (.) 2500 3652 0 3652.00 1152.00 0.00 1152.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результат ивними показниками: у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян збільшений суму допомоги на одного одержувача

якості

1 Відсоток позитивних 
рішень

в іде
Розрахун кови й і юка зі і и к 100 0 100 100 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання резуль тативних показників: бюджетна програма запроваджена на сої 
пов'язані із зменшенням

іальний захист населення Вигодської територіальної громади Розбіжності між виконаними результативними показникками і затведрженими 
кількості поданих громадянами заяв про надання матеріальної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджет них коштів, виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коні і їв, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

(підпис)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВВЖЖ1-Н0
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВИ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2.

(код і Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

04355875

3.

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0116030 6030

(найменування відповідального виконавця)

0620 Організація благоустрою населених

(код за ЄДРПОУ)

пунктів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
зидатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4, Цілі державної політики, на ,'іосяі исішя яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ ї/п Ціль державної політики

J[Забезпечення блаї ovcipom населених цупкіів Вигодської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою пасе.ієних пунктів

№ з/п Завдання

І Забезпечення індгримкії комунальних підприємств та благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нл

спеціал ьний
<1)0 нд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення благоустрою населених пунктів та підтримка 
кому над ь но го п і д приєм ства

5 267 490.00 0,00 5 267 490,00 5 320 146,71 0.00 5 320 146,71 52 656,71 0.00 52 656,71

В результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне освітлення, відкачування РПВ. використано більше бюджетних коштів на підтримку комунального 
підприємства

2 Встановлення індивідуального опалення в адмінприміщенні 
ко му н ал ь но го п ідпр и є м ства

90 000.00 0,00 90 000,00 9 500,00 0,00 9 500,00 -80 500,00 0.00 -80 500,00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення процедур та укладеного договору

3 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах 
населених пунктів

32 000,00 0,00 32 000,00 34 862,90 0,00 34 862.90 2 862,90 0,00 2 862,90

В результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне освітлення, відкачування РПВ, використано більше бюджетних коштів на утримання зелених насаджень



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

4 Вивезення 1 11В 1 806 000,00 0,00 1 806 000,00 1 859 000.00 0.00 1 859 000.00 53 000.00 0,00 53 000.00
В результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне освітлення, відкачування РПВ. використано більше бюджетних коштів на вивезення ТІ 1В

5 Вуличне освітлення в г.ч.провірка та заміна електролічильників 899 500.00 0.00 899 500,00 889 363,08 0,00 889 363.08 -10 136.92 0,00 -10 136.92
Використання бюджетних кош тів проводилось за фактичною потребою в коштах на забезпечення населених пунктів вуличним освітленням

6 Промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування 
рідких побутових відходів

40 000.00 0.00 40 000.00 18 000,00 0,00 18 000,00 -22 000.00 0.00 -22 000.00

Використання бюджетних коштів проводилось за фактичною потребою в коштах на відкачування та транспортування РИВ
7 Зимове утримання, матеріали для утримання комунальних дорії 200 000.00 0.00 200 000.00 204 117.31 0,00 204 1 17,31 4 1 17.3 1 0,00 4 117.31

В результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне осві тлення, відкачування PI 1В. використано більше бюджетних коштів на зимове утримання комунальних доріг

8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 114 000.00 114 000.00 0.00 113 728.00 1 13 728,00 0.00 -272.00 -272.00
Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

УСЬОГО 8 334 990,00 114 000,00 8 448 990,00 8 334 990,00 113 728.00 8 448 718,00 0,00 -272,00 -272.00

гривень

Найменування місцсвої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загал ьний 
(1)0 пл

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний
<1)0 нд

спеціальний
(І)ОНД

усього загальний 
(1)ОНЛ

спеціальний 
(1)0 В. 1

усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
1Ірої рама розви тку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів 
Вигодської селищної ради 2021 рік

8 334 990,00 1 14 000.00 8 448 990.00 8 334 990.00 113 728.00 8 448 718.00 0.00 -272,00 -272,00

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились за фактичною нот зебою в коштах
Усього 8 334 990,00 114 000,00 8 448 990.00 8 334 990.00 113 728.00 8 448 718,00 0,00 -272,00 -272,00

9. Рез\ .штативні показники бюджетної програми га аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досяі путі за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

І

обсяг ви трат на 
утримання 

комунального 
підприємства

грн. Кошторис 5357490 0 5357490 5329646.71 0 5329646,71 -27843.29 0,00 -27843,29

і Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія використання бюджетних коштів на встановлення опалення в комунальному підприємстві

4

обсяг видатків на 
утримання та 

відновлення зелених 
насаджень

грн. Кошторис 32000 0 32000 34862.9 0 34862,90 2862,90 0.00 2862.90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне освітлення, відкачування РПВ, використано 
більше бюджетних коштів на утримання зелених насаджень

7 обсяг видатків на 
вивезення ТІ 1В

грн. Кошторис 1806000 0 1806000 1859000 0 1859000,00 53000.00 0,00 53000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті економії використання бюджетних коштів на встановлення опалення, вуличне освітлення, відкачування РПВ, використано 

більше бюджетних коштів на вивезення ТПВ



]()
обсяг видатків на 

забезпеч єн н я її ротя і о м 
року освітлення ВУЛИЦЬ

грн. Кошторис 899500 0 899500 889363.08 0 889363.08 -10136,92 0,00 -10136,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними за за твердженими результативними показниками: фактична потреба коштів на забезпечення населених пунктів вуличним освітленням

13 обсяг видатків на 
вивезення РІ 1В

грн. Кошторис 40000 0 40000 18000 0 18000.00 -22000.00 0.00 -22000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична ютреба коштів на відкачування та ■ ранспортування РПВ

16
обсяг видатків на 

у три ма н н я ко му н ал ь н и х 
доріг

грн. Кошторис 200000 0 200000 204117.3 1 о 204117,31 41 17.31 0,00 4117,31

1 Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті економії використання бюджеі 
більше бюджетних коштів на зимове утримання комунальних д

них коштів на встановлення опалення, вуличне освітлен 
оріг

ія. відкачування РПВ, використано

19
обсяг видатків на 

придбання обладнання 
довгострокового 

користування

грн. Кошторис 0 114000 114000 0 113728 113728,00 0,00 -272,00 -272,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

продукту

2
кількість комунальних 

підприємств од. 1 Ілан 1 0 1 1 0 1.00 0.00 0.00 0,00

5
площа території зелених 
насаджень, що підлягає 

відновленню

га. План 38 0 38 38 0 38,00 0.00 0.00 0.00

X
к і л ь к і с і ь н а с е .і :• с н і: \ 

пунктів 3 яких 
вивозяться ТІ ІЗ

од. 1 Ілан 17 0 17 17 0 17,00 0,00 0.00 0.00

11
кількість населених 

пунктів, забезпечених 
В V Л И Ч Н И М ОС В І ТЛ С Н1 і Я V.

од. План 16 0 16 16 0 16.00 0.00 0.00 0,00

14
кількість населених 

пунктів 3 яких 
відкачуються і а 

транспортуються Р113

од. 1 Ілан 10 0 10 10 0 10.00 0,00 0,00 0,00

17
кількість населених 

пунктів в яких 
утримуються 

комунальні дороги

од. План 17 0 17 17 0 17.00 0,00 0.00 0,00

20 кількість обладнання 
планується придбати

од. І Ілан 0 10 10 0 10 10.00 0,00 0,00 0,00

ефективності

3
середні витрати на 
утримання одного 

комунального 
підприємства

грн.

Розрахунковий показник

5357490 0 5357490 5329646.71 0 5329646.71 -27843,29 0,00 -27843,29

1 Іояснення щодо причин розбіжнос тей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія використання бюджетних коштів на встановлення опалення в комунальному підприємстві

6

середні виграти на 
утримання одного 

гектара зелених 
насаджень

грн.

Розрахунковий показник

842 0 842 917 0 917,00 75,00 0,00 75,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягу видатків на утримання зелених насаджень

9

середні витрати на 
вивезення ТПВ з одного

населеного пункту
грн.

Розрахунковий показник

106235 0 106235 109353 0 109353.00 3118,00 0,00 3118,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягу видатків на вивезення ТПВ



12
середня вартість 

вул и ч но го осв і тле J < н я 
одного населеного

ПУНКТУ

грн.

Розрахунковий і юказник

56219 0 56219 55585 0 55585,00 -634,00 0,00 -634,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та 'затвердженими результативними показниками: зменшення обсягу видатків на забезпечення населених пунктів вуличним освітленням

15
середні витрати на 

вивезення РПВ з одного 
населеного пункту

грн.

Розра хун ков и й п оказ н и к

4000 0 4000 1800 0 1800,00 -2200.00 0,00 -2200.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення обсягу видатків на відкачування та транспортування РПВ

18

середні витрати на 
утри м а нн я ко му нал ьн и х 
доріг одного населеного 

пункту

грн.

1 ’оз ра ху н ко вий показник

11765 0 1 1765 12007 0 12007.00 242,00 0.00 242,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягу видатків на утримання комунальних доріг

21
середня вартість одного 

обладнання, що 
планується придбати

грн.
Розра ху н ко в и й показник

0 1 1400 1 1400 0 1 1373 1 1373,00 0.00 -27.00 -27.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: зменшення ц ни за одиницю товару

Аналіз сіану виконання результа тивних показників: бюджетна програма запроваджена для забезпечення та підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської теритроріальної громади. Розбіжності між виконаними результативними 
показникками і затведрженими пов’язані із зменшення ціни за одиницю придбаного обладнання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Виконання бюджетної програми 2021 році забезпечено

(підпис)

Микола МАЦАЛЛК

{ініціали га прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021 рік

1. І (і.іі державної по. і і гики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1. 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

09527.00000

(код бюджету)

№ з/II Ціль державної політики

1 Здійснення виконання інвестиційних проск'.ів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджет неї програми
Забеяіечення виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення капігального ремонту та заміни радіаторів опалення в Кропивницькій гімназії Вигодської селищної ради
2 Забезпечення каїн гального ремонту будівлі Старомізунського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Журавлик" Вигодської селищної ради
3 Придбання обладнання харчоблоку для шкільної їдальні Старомізунського ліцею Вигодської селищної ради

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(1)0 н я

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення капітального ремонту та заміни радіаторів опалення в 
Кропивницькій гімназії Вигодської селищної ради

0.00 1 406 000,00 1 406 000.00 0,00 1 345 963.31 1 345 963.3 1 0.00 -60 036,69 -60 036.69

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

2
Забезпечення капітального ремонту будівлі Старомізунського закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) "Журавлик" Вигодської селищної ради 0,00 1 490 000.00 1 490 000,00 0,00 1 400 021,42 1 400 021,42 0.00 -89 978,58 -89 978,58

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

3
Придбання обладнання харчоблоку для шкільної їдальні 

Старомізунського ліцею Вигодської селищної ради
0,00 304 000,00 304 000,00 0,00 298 510,00 298 510.00 0,00 -5 490,00 -5 490,00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів
4 Придбання спорядження для лижного туризму 51 000,00 0,00 5! 000.00 51 000.00 0,00 51 000.00 0,00 0.00 0,00



8. Видатки (надані креди ти з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюдже тної програми

5 Нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям | 0.00 1 1500 000,00 | 1500 000.00 | 0,00 | 1427 429,87 | 1427 429.87 ] 0.00 1 -72 570,13 | -.72 570,13
використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

УСЬОГО | 51000.00 І 4 700 000,00 | 4 751000,00 | 51000,00 4 471 924,60 | 4 522 924,60 | 0,00 | -228 075,40 |-228 075,40

гривень

І Іайменування місцевої/реіїональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загал ьний 
(Ьонд

спеціальний 
(І)О нд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 Іван соціально-економічного розвитку 

Вигодської територіальної громади на 2021 рік 51 000.00 4 700 000.00 4 751 000.00 51 000.00 4 471 924,60 4 522 924.60 0,00 -228 075,40 -228 075,40

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно проведених тендерних процедур та укладених договорів
Усього 51 000,00 4 700 000,00 4 751 000,00 51 000,00 4 471 924,60 4 522 924,60 0,00 -228 075,40 -228 075,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 іоказники Одиниця 
виміру Джерело і нформаї іії

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих коелитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціал ьний 
фонд усього загад ьний 

фонд
спеціальний 

фонд усього за< альний фонд спеціальний 
фонд

усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
затрат

1

Обсяг видатків на 
проведення 

капі і а; і ь ного ре м оі гту 
системи опалення 

Кропиви ицької гі мназії 
Вигодської селищної 

пали

грн. Кошторис 0 ' 1406000 1406000 0 1345426.11 1345426.11 0.00 -60573.89 -60573.89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

2

Обсяг видатків на 
проведення 

капітального ремонту 
будівлі

С таро м і зу не ького 
дитячого садка 

"Журавлик" Вигодської 
селищної ради

грн. Кошторис 0 1490000 1490000 0 1400021.42 1400021,42 0.00 -89978.58 -89978.58

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

3

Обсяг видатків на 
придбання обладнання 

для харчоблоку 
шкільної їдальні 

Старом і зунського л і цею 
Вигодської сел ищної 

пали

грн. Кошторис 0 304000 304000 0 298510 298510,00 0,00 -5490,00 -5490.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

4
Обсяг видатків на 

придбання спорядження 
для лижного туризму

грн. Кошторис 51000 0 51000 51000 0 51000,00 0,00 0,00 0.00



5

шосяг видатків на нове 
будівництво 
спортивного 

майданчика з штучним 
покриттям

грн. Кошторис 0 1500000 1500000 0 1427429,87 1427429.87 0,00 -72570,13 -72570.13

Пояснення шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

продукту

1
Кількість систем

опалення планується 
відремонтувати

од План 0 1 1 0 1. 1,00 0,00 0,00 0.00

2
Кількість об'єктів

планується 
відремонтувати

од. План 0 1 1 0 1 1,00 0.00 0,00 0.00

3 Кі;і ькі сть обладнан н я 
планується придбати

од. План 0 1 1 0 1 1.00 0.00 0,00 0.00

4
КІЛ Ь К І СТ Ь Л ИЖ Н 0 го 

спорядже н н я планується 
придбати

од. Потреба 51 0 51 51 0 51,00 0.00 0,00 0.00

5
К і л ьк і сть спорти В Н И X 

майданчиків планується 
побудувати

од. План 0 ] 1 0 ] 1,00 0,00 0,00 0.00

ефективності

1
Середні виграти на 

капітальний ремонт 1 
системи опалення

грн
Ро зра ху н ко в и й н о ка з н и к

0 1406000 1406000 0 1345426.1 1 1345426.11 0.00 -60573.89 -60573.89

1 Іояснення шодо причин розбіжнос тей між фактичними га затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та актів виконаних робіт

2
(. срслиі ви гра і и на 

каїїгіальїіий ремонт 1 
об ЄКІ'У

грн
Розрахунковий пока шик

0 1490000 1490000 0 140002 1.42 1400021,42 0.00 -89978.58 -89978.58

1 Іояснення шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та актів виконаних робіт

3
Середні виграні на 

придбання 1 обладнання гри
Розрахунковий пока шик

0 304000 304000 0 298510 298510.00 0.00 -5490,00 -5490,00

1 Іояснення шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виграти розраховані за резульіаіами укладених договорів та отриманих накладних

4
Середні витрати на 

придбання 1 лижного 
спорядження

грн
Розрахунковий показиик

1000 0 1000 1000 0 1000,00 0.00 0.00 0.00

5
Середні витрати на 

будівництво 1 
спортивного 
майданчика

грн.

Розрахунковий показник

0 1500000 1500000 0 1427429.87 1427429,87 0.00 -72570.13 -72570.13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку території Вигодської територіальної громади. 
Розбіжності між виконаними результативними нокаЗникками і затведрженими пов'язані із фактично проведеними тендерними процедурами та укладеними договорами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

(підпис)

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕП ІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
віл 29 грудня 2018 року № 1209)

4. І Іі.іі лсржант>ї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1. 0100000 Вигодська селищна рада
04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Вигодська селищна рада ..043^^87?

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117370

(найменування відповідального виконавця)

7370 0490

(код іаСДРПОУ)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевою бюджету) видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

№ з/п

І
і Ііль державної політики

1 Ірилбаїиія обладнання і предметів довгостроковою користування
І Іронс.'іення канна іьною ремонту будівель та спорт ч_____________

5. Мста бюджетної програми
Забезпечення р еалізді iff заходів щодо сої і іальнс-еконо'йічного р озвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради
2 Проведення капітального ремонту будівель та споруд

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(І)ОНД

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціал ьний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

підвищення рівня благоустрою населених пунктів Вигодської селищної 
ради

0.00 400 000,00 400 000.00 0,00 393 468.00 393 468.00 0,00 -6 532,00 -6 532.00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та у кладених договорів

2 Капітальний ремонт приміщень (роздягалок) Вигодського ліцею в смт. 
Вигода

0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 198 762.27 198 762,27 0.00 -1 237,73 -1 237.73

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

3 Капітальний ремонт стоянки по вул.Івана-Франка в смт.Вигода 
Вигодської селищної ради

0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 195 688.85 195 688,85 0.00 -4 ЗІ 1,15 -4 31 1,15



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

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів
4 Встановлення вуличного освітлення в с.Максимівка Вигодської ТГ | 0.00 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 155 682,00 | 155 682.00 ] 0.00 | -14 318.00 | -14318,00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів
УСЬОГО | 0.00 | 970 000,00 | 970 000.00 | 0,00 | 943 601,12 | 943 601.12 0,00 -26 398,88 | -26 398,88

гривень

І іаймепування місцевої/регіонадьної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові вида) ки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
<1)0 нл

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(І)ОНД

спеціальний 
(1)0 нд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ірограма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів 
Вигодськоїселищної ради 2021 рік

0.00 970 000,00 970 000,00 0,00 943 601,12 943 601,12 0.00 -26 398,88 -26 398,88

Видатки на реалізацію бюджетної програм и проводились згідно проведених тендерних процедур та укладених договорів
Усього 0,00 970 000,00 970 000,00 0,00 943 601,12 943 601,12 0.00 -26 398,88 -26 398,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих крези тій з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1
Обсяг видатків на 

проведення 
капітального ремонту

грн Кон; тори.с 0 400000 400000 0 39445 1.12 394451.12 0.00 -5548.88 -5548,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

1
Обсяг видатків для 

вста но вл єн ня вул и ч но го 
освітлення

грн. Кошторис 0 170000 170000 0 155682 155682.00 0.00 -14318,00 -14318,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

з

Придбання обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування для 
підвищення рівня 

благоустрою населених 
пунктів Вигодської 

се пишної

грн. Коші орис 0 400000 400000 0 393468 393468.00 0.00 -6532,00 -6532,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

продукту

1

Кількість населаних 
пунктів в яких 

планується встановити 
вуличне освітлення

од. План 0 1 1 0 1 1,00 0,00 0,00 0,00



2

Кількість обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування , які 

плануються при дбати

од. 1 !о треба 0 1 1 0 1 1.00 0,00 0.00 0.00

3
Кількість об'єктів 

планується 
в і д ре мо htv ват и

од. ] іот реба 0 2 2 0 2 2,00 0.00 0.00 0,00

ефективності

1

Середні витрати на 
встановлення вуличного 

освітлення одного 
населеного пункту

грн.

Розра ху 11 кови й і юказник

0 170000 170000 0 155682 155682.00 0.00 -14318.00 -14318.00

] Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ви грати розраховані за результатами укладених договорів та актів виконаних робіт

2
Середні витрати на 
придбання одного 

облад н а н н я, п ред м ету

і рн.
Розрахун кови й показник

0 400000 400000 0 394451,12 394451.12 0.00 -5548.88 -5548.88

Пояснення щодо причин розбіжнос тей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ви грати розраховані за результатами укладених договорів га отриманих накладних

3
Середні витрати на 
капітальний ремонт 

одного об'єкту

грн.
Розрахунковий показник

0 200000 200000 0 197226 197226.00 0.00 -2774.00 -2774.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів га актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання резульїа гивних показників: бюджетна програма запроваджена на реалізацю заходів щодо соціально-економічного розвитку території Вигодської територіальної громади Розбіжності між виконаними результативними 
показникками і затведрженими пов’язані із фактично проведеними іендеоними процедурами га укладеними договорами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

М и код а М А11А ЛАК

Оксана ЧЕРЕП ЇЙ

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

{BIT 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада

0100000 Вигодська селищна рада 04355875

(код і Грограмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків і а 
кредитування місцевого бюджету)

0117461 7461

(найменування відповідального виконавця)

0456

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

■4. І (і.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної ирої рами

№ з/п 1 (іль державної ЙОЛІ! ики

1 Покращення якості надання транспортних послу]. наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля

5. Мета бюджетної програми
І Іократеїпін еіану інфраструктури автомобільних дорії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

) Зимове утримання автомобільних доріг
~) Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів трансплртної інфраструктури

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Зимове утримання автомобільних доріг в населених пунктах Вигодської 
селищної ради

300 000,00 0,00 300 000,00 5 540.00 0,00 5 540,00 -294 460.00 0.00 -294 460,00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної 0,00 223 691.00 223 691,00 0,00 223 691,00 223 691.00 0.00 0.00 0,00

3 Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття в населених 
пунктах Вигодської ТІ 350 000,00 0,00 350 000,00 498 874,00 0,00 498 874.00 148 874,00 0,00 148 874,00

Економія бюджетних коштів на зимове утримання доріг частково використана на поточний ремонт дорожнього покриття



УСЬОГО I 650 000,00 I 223 691,00 | 873 691,00 | 504 414,00 | 223 691.00 | 728 105,00 | -145 586.00 | 0.00 | -145 586.0ІГ]

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

Найменування міспевоі/регіональноі програми
За тверджено у паспор ті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(ЬОНЯ

спеціальний 
(І)011'1

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціал ьний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма утримання та ремонту автомобільних 

доріг загального користування, у тому числі 
місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності Вигодської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

650 000.00 223 691.00 873 691.00 504 414.00 223 691.00 728 105.00 -145 586.00 0,00 -145 586,00

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно проведених тендерних процедур та укладених договорів
5 сього 650 000,00 223 691.00 873 691,00 504 414,00 223 691,00 728 105,00 -145 586,00 0,00 -145 586,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
десятих її за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загал ьний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

затрал

1

обсяг видатків на
зимове утримання 

автомобільних доріг в 
населених пунктах

грн. Кошторис 300000 0 300000 5540 0 5540,00 -294460.00 0.00 -294460.00

і Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

2

обсяг видатків на 
проведення 

капітального ремонту 
дорожнього покриття

грн. Кошторис 0 223691 223691 0 223691 223691,00 0.00 0.00 0.00

3

обсяг видатків на 
проведепня і юточ ного 
ремонту дорожнього 
покриття в населених 

пунктах Вигодської IT

грн. Кошторис 350000 0 350000 498874 0 498874.00 148874.00 0.00 148874.00

І Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії на зимове утримання доріг проведено видатки на поточний ремонт дорожнього покриття

продукту

1

Кількість об'єктів 
дорожнього покриття 

планується 
відремонтувати

од. План 7 0 7 9 0 9.00 2,00 0,00 2.00

! Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії на зимове утримання доріг відремонтовано більше об’єктів дорожнього покриття

2 Кількість населених 
ПУНКТІВ

од. План 17 1 18 17 1 18.00 0,00 0.00 0.00

ефективності



1
середні виграти на 

поточний ремонт одного 
об'осту дорожнього

ПОКрИТТ я

грн.

Розрахуйковий показник

50000 0 50000 55430 0 55430.00 5430.00 0,00 5430.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням кількості поточних рмонтів доожього покриття

2
середні витрати на 

зимове утримання доріг 
одного населеного

ПУНКТУ

грн.

Розрахунковий показник

17647 0 17647 328 0 328.00 -17319,00 0,00 -17319.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та актів виконаних робіт

3

середні виграти на 
проведення 

кап італ ьного ре монту 
дорожнього покриття 

одного населеного
ПУНКТУ

грн

Розрахунковий показиик

0 223691 223691 0 223691 223691,00 0,00 0,00 0.00

Аналіз стану виконання резульга гивних показників: бюджетна програма запроваджена для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Вигодської геригоріальної громади. Розбіжності між виконаними результативними 
показникками і затведрженими пов'язані із фактично проведеними тендерними процедурами та укладеними договорами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 202 і році іабсзпечено

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних копіии. «тверджені у паспорті бюджетної програми

( слищішй готова

Начальник Відділе бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали га прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.ОХ.2014 Ж <336
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 20ЇХ року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада _043бб87?

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевої о бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджегу) (код за ЄДРГЮУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада' О43.-»87р

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0117622 ^22 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету-) видатків та кредитування місцевого бюджету)

І. 1 (ілі державної полі інки, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Збе <іучення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності К; 1 "! (ентр спадщини Вигодської вузькоколійки"

5, Мста бюджетної програми
Іабезіїечеіінн сталої о розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в накатниках економічного розвитку селищна, збільшення частки в'їзної о туризму, покращення іміджу 
смт.Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації програм і заходів в галузі туризму і діяльності КІ1 "Центрспадщини Вигодської вузькоколійки"

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету-) Відхилен ня

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Реалізація програми і заходів в галузі туризму і діяльності КП "Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки"

260 000.00 0.00 260 000.00 260 000.00 0.00 260 000.00 0,00 0,00 0,00

2 Реалізація проекту "Інституційна підтримка Український культурний 
фонд"

0.00 353 000.00 353 000.00 0.00 348 760.00 348 760,00 0,00 -4 240.00 -4 240.00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

3 Співфінансування проекту "Створення культурно-туристичного 
маршруту "Дикий шлях"

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

УСЬОГО 260 000,00 353 000,00 613 000,00 260 000,00 348 760,00 608 760,00 0,00 -4 240,00 -4 240,00

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



гривень

і Іайменування місцевої/регіональїюї програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціал ьний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма розвитку туризму Вигодської 

територіальної громади па 2021-2025 роки
260 000.00 353 000,00 613 000.00 260 000,00 348 760,00 608 760.00 0.00 -4 240,00 -4 240,00

Видатки на теа-іізацію бюджетної програми проводились згідно проведених тендерних процедур та укладених договорів
У свої о 260 000.00 353 000,00 613 000,00 260 000,00 348 760,00 608 760,00 0.00 -4 240,00 -4 240,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

І 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1
Обсяг видатків на 

проведення заходів в 
і алузі туризму

грн. Кошторис 260000 () 260000 260000 0 260000.00 0.00 0,00 0.00

2

Обсяг видатків на 
реалі іаііію проекту 
"Розвиток магні гної 

атракції Івано- 
Фра нкі вс ької області: 
об л а ш ту ва н ня Л і co вої 

інколи Центру 
спадщини Вигодської 

вузькоколійки як 
і новацій ного хабу 

збереження природньої 
гпяліпинн"

грн. Кошторис 0 353000 353000 0 348760 348760.00 0,00 -4240,00 -4240,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів

10

обсяг видатків на 
реал і за ці ю п рое кту 

"Створення ку л ьту р н о - 
туристичного маршруту 

"Дикий шлях"

грн. Кошторис 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0,00 0.00

продукту

3

Кількість заходів щодо 
розвитку туризму, 

нідвищення туристич ної 
галузі

од. Звіт 16 0 16 16 0 16,00 0.00 0.00 0.00

4 Кількість відвідувачів осіб Звіт 12000 0 12000 10966 0 10966,00 -1034,00 0.00 -1034.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількість відвідувачів у зв'язку із карантинними обмеженнями

5 Кількість проектів од. План 0 1 1 0 1 1,00 0,00 0.00 0.00
ефективності

6
Середні витрати на 
проведення одного 

заходу

грн.
Розрахунковий показник

16250 0 16250 16250 0 16250,00 0,00 0,00 0.00



7
Середні витрати на 
реалізацію одного 

проекту

грн
Розрахунковий іюказник

0 353000 .353000 0 348760 348760,00 0.00 -4240.00 -4240.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ви трати розраховані за результатами укладених договорів та отриманих накладних

якості

8

Динам і ка ви копа пня 
заходів розвитку 

ту р и з м у, п і д в и і не н н я 
туристичної 

привабливості і 
розви гку туристичної 

і інфраструктури селища

в іде.

Звіт

100 0 100 100 0 100,00 0.00 0,00 0.00

9
Динаміка кількості 

відвідувачів порівняно з 
МИНУЛИМ роком

в іде.
Зви

19 0 19 5 0 5,00 -14.00 0,00 -14.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількість відвідувачів у зв'язку із карантинними обмеженнями

Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма запроваджена на забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку селищна, збільшення частки виїзного 
туризму, покращення іміджу смт. Вигода на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Розбіжності між виконаними результативними показникками і затведрженими пов'язані із дією карантину оголошеного через пандемію 

коронавірусм. а також за результатами (фактично проведених тендерних процедур та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

* Зазначаються неї напрями використання бюджетних коп:::н. стверджені у паспорті бюджетної програми

( сліпіший голова

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгал тер апарату Вигодської селищної ради

Микола МАЦАЛЛК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
ВІД 29 і рудня 20 18 року № ) 209)

зви
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 202! рік

0100000 Вигодська селищна рада 04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Вигодська селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого
3. самоврядування

(код Програмної класифікації видатків за (код Тилової програмної класифікації видатків іга (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціні державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

0952700000

(код бюджету)

№ з/п І (іль державної політики

] Збезпсчення участі Вигодськоїселищної ради в Асоціаціях міст України. Асоціації ОТ!' та отримання правової допомоги

5. Мета бюджет ної програми
Забеяіечении участі в асоціаціях органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

Забезпечення участі Вигодської селищної пади в Асоціаціях міст України. Асоціації ОТГ та отримання правової допомоги

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

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загадьний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Участь Вигодської селищної ради в Асоціації місі У країни. Асоціації 
О Ті та о тримання правової допомоги

30 000.00 0.00 30 000.00 18 539,00 0.00 18 539.00 -11 461,00 0.00 -11 461,00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами укладених договорів

2 Участь Вигодської селищної ради в регіональній міжобласній 
туристичній Асоціації "Бойківське коло"

60 000.00 0,00 60 000.00 15 000.00 0,00 15 000.00 -45 000.00 0.00 -45 000.00

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами укладених договорів
т Участь Вигодської селищної ради в всеукраїнській асоціації громад 9 200.00 0.00 9 200.00 9 582.50 0,00 9 582,50 382,50 0.00 382,50

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами укладених договорів

4 Участь Вигодської селищної ради в Асоціації ОМС "Єврорегіон 
Карпати Україна - Карпатська агенція регіонального розвитку"

20 000,00 0.00 20 000.00 20 000.00 0,00 20 000.00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 1 19 200,00 0,00 119 200,00 63 121,50 0,00 63 121,50 -56 078,50 0,00 -56 078,50



гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної гірої рами Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма асоційованого членства Вигодської 

селищної ради в Асоціації міст України на 2021- 
2025 роки

119 200.00 0.00 119 200.00 63 121,50 0.00 63 121.50 -56 078,50 0,00 -56 078,50

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно укладених договорів
Усього 1 19 200,00 0,00 119 200.00 63 121,50 0.00 63 121,50 -56 078,50 0,00 -56 078,50

9. Резу.іьга і ивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих коеаитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загал ьний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

обсяг видатків для 
участі в Асоціаціях 
органів місцевого 
самоврядування

грн. Кошторис 119200 0 1 19200 63121.5 0 63121,50 -56078.50 0.00 -56078,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами укладених договорів та отриманих рахунків, актів на оплату' членських внесків

продукту

кількість асоціацій ОМС
ОД. План 4 0 4 4 0 4,00 0.00 0,00 0.00

ефективності

середні ви грати на одну 
асоціацію ОМС

грн. Розрахунковий показник 29800 0 29800 14020 0 14020,00 -15780.00 0.00 -15780,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та отриманих рахунків, актів на оплату членських внесків

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення участі Вигодської селищної ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування. Розбіжності між виконаними результативними 
показникками і затведрженими пов'язані із фактично укладеними договорами та отриманими рахунками, актами на оплату членських внесків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджет них кошт ів виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено

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

Селищний голова Микола МАЦАЛЛК

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звіт ності, 
головний бухгалт ер апарату Вигодської селищної ради

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерств фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
04355875

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування

Вигодська селищна рада

головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117693

(найменування відповідального виконавця)

7693 0490

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0952700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевої о бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

креди іування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми итдно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

5. Мста бюджетної програми
{абезпечепня виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по яких < виконавчий комітет та
селищна рада

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по яких є виконавчий комітет та селищна рада

гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною ирої рамою

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспор ті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11

1 Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення 
бюджетних коштів з селищного бюджету

0,00 986 122.00 986 122,00 0,00 986 121,05 986 121.05 0,00 -0,95 -0,95

УСЬОГО 0,00 986 122,00 986 122,00 0,00 986 121,05 986 121,05 0,00 -0,95 -0,95

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

Найменування місцевої/регіональноі програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(1)0 нд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
фонд

усього



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма для забезпечення виконання рішень 

суду на 2021 рік
0.00 986 122,00 9X6 122.00 0,00 986 121.05 986 121.05 0,00 -0,95 -0,95

Усього 0,00 986 122,00 986 122,00 0,00 986 121,05 986 121,05 0,00 -0,95 -0,95

Аналіз стану Виконання рсзульга гивних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про сгягнення коштів з селищного бюджету, боржниками по 
яких < виконавчий комітет та Вигодська селищна рада. Розбіжностей між викопаними результативними г.оказііикками і затведрженими нсмас Заборгованість за схдовим рішенням погашена в повному обсязі.

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспор ті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих креди тів з бюджету)
Відхилення

загал ьний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього загал ьний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

обсяг видатків на 
погашення 

заборгованості за 
судов и м и рішеннями 

про стягнення КОШТІВ 3 
селищного бюдже ТУ

грн. Кошторис 0 986122 986122 0 986121.05 986121.05 0,00 -0.95 -0.95

продукту

2 кількість судових 
рішень

од. Рішення суду ° 1 1 0 1 1.00 0.00 0.00 0.00
ефективності

3
середні витрати на 
виконання одного 

рішення СУДУ
1 р? 1.

Розраху н кови й покази и к
0 986122 986122 0 9X6121.05 986121,05 0.00 -0.95 -0.95

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної проз рами у 2021 році не забезпечено

Начальник Відділу бухта лі ерського обліку та звітності, 
головний бухгал тер апарату Вигодськоїселищної ради

(підпис)

Микола МЛЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧІІРІІІІІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВИ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада ..043пп87^
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118130 к,,,, Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони ОО-Т7ПЛППП
VjZv /UUUUU

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Гипової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету/)

4. Цілі державної по.іііики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної полі гики

і Забезпечення здійснені я контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам ; нещасним випадкам, гасіння пожеж

5. Мета бюджетної програми
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на оСсктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджет ної програми

Завдання

Забезпечення здійснення коніро.'ію за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджет пою програмою

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних 

вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж 436 484,00 0,00 436 484,00 435 874.07 0.00 435 874.07 -609,93 0,00 -609,93

Використання бюджетних коштів проведено згідно фактичної погреби в коштах на утримання МГЮ
УСЬОГО 436 484,(10 0,00 436 484,00 435 874,07 0,00 435 874,07 -609,93 0,00 -609,93

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьо нд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Комплексна програма забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки Вигодської селищної ради 

на період 201 9-2023 роки
436 484,00 0,00 436 484,00 435 847,07 0,00 435 847,07 -636.93 0,00 -636,93

Видатки на реалізацію бюджет ної програми п роводилиеь згідно фактичної погреби коштів
Усього 436 484.00 0,00 436 484,00 435 847,07 0,00 435 847.07 -636.93 0,00 -636,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерел о інформації

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видат ків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1 кі л ькість п ра ці вн и к і в 
особового складу

од. штатний розпис 5 0 5 4 0 4,00 -1,00 0,00 -1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади

2

Обсяг видатків для 
здійснення контролю за 

дотриманням 
прогин ожеж НИХ ВИ МОЇ 
та нещасних випадків

грн. Кошторис 436484 0 436484 435874.07 0 435874.07 -609.93 0.00 -609,93

Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатки проведені за фактичною потребою коштів

продукту
кількість виїздів на 
об скти пожежного 

нагляду

од.
журнал реєстрації

20 0 20 5 0 5.00 -15,00 0.00 -15.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості виїздів в результаті зменшення пожежної небезпеки на об’єктах і в населених пунк ах

ефективності

4
середні видатки на 
ліквідацію однієї 

пожежі

грн.
розрахунковий показник

21842 0 21842 87175 0 87175.00 65333,00 0.00 65333.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розрахункових показник збільшений за рахунок зменшення кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду

ЯКОСТІ

5

динаміка обсягів 
збитків, завданих 

пожежам и/надзвичайни 
ми ситуаціями, 

порівняно з попереднім 
DOKOM

в іде.

Розрахунковий показник

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

Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма запроваджена для підтримки належною рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах. Розбіжності між виконаними результативними показникками і 
. за тведрженими пов’язані із економією фонду оплати праці та зменшенням пожежної безпеки на об'єктах і із населених пунктах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджет ної програми у 2021 році не забезпечено

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

Селищний голова

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

1.

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджет ної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

043558750100000 Вигодська селищна рада

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875

3.

(код І Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0118311

(найменування відповідального виконавця)

8311 0511 Охороняти
ресурсів

(код за ЄДРПОУ)

раціональне використання природних

(кат 1 Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та креди тування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

5. Мста бюджетної програми
Реалізація комплексу иіходів щодо іабсзііечсння ефект ивної природоохоронної діяльност і т ериторіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони 
навколишньої о природного середовища.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів забюджетною програмою

№• з/II Завдання

1 Здійснення заходів з охорони природного середовища і забезпечення поліпшення еколої ічного стану на території Вигодської ТГ

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціал ьний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеці ал ьний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не 
віднесені до заходів розвитку 0.00 100 000.00 100 000.00 0,00 99 919,21 99 919,21 0.00 -80.79 -80,79

Використання бюджетних коштів проводилось за результатами проведеннях процедур та укладеного договору
УСЬОГО 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 99 919,21 99 919,21 0.00 -80,79 -80,79

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

Зат верджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення



і larnvienj оаппл iviivuvihm, pvi і 11 ^лп paivi > >
загал ьний 

(Ьонд
спеціальний

(Ьонд
усього загальний 

(Ьонл
спеціальний

(Ьонд
усього загальний 

(Ьонд
спеціальний 

(Ьонд
усього

1 2 4 5 6 7 X 9 10
Програма охорони навколишнього природнього 

середовища на території Вигодської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

0,00 100 000.00 100 000,00 0.00 99 919.21 99 919.21 0.00 -80,79 -80,79

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились зі ідно укладеного договору та акту виконаних робіт
5 сього 0,00 100 000.00 100 000,00 0,00 99 919,21 99 919,21 0.00 -80,79 -80,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеціал ьний 
фонд усьоіо загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

обсяг виЯгків на 
проведення робі' 1110,40 

відновлення та 
підтримання 

сприятливого 
гідрологічного режиму 

та санітарного с гану 
потічків та лжепеп

грн. Кошторис 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 о.оо

2

обсяг видатків на 
встановлення 

берегоу крі пл ювал ьн их 
споруд на ПОТОП! 

"Джерело" в 
с.Пшеничники

грн. Кошторис 0 100000 100000 0 99919.21 999 19,2 і 0,00 -80.79 -80.79

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені згідно укладеного договору та акту' виконаних робіт

продукту

1
кількість об’єктів, на 

яких планується 
провести роботи

од. План 0 0 0 0 0 0.00 0,00 0,00 0,00

2

кількість 
берегоу.кріпльвальних 

споруд планується 
встановити

од. План 0 1 1 0 1 1.00 0.00 0.00 0.00

ефективності

1

середня вартість 
проведення робіт 3 

очищення та 
упорядкування одного 

об’єкта

грн.

Розрахунковий показник

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0,00 0.00

2

середні витрати на 
встановлення однієї 

берегоукрі пл ювал ьної 
споруди

грн.

Розрахунковий показник

0 100000 100000 0 99919.21 99919,21 0,00 -80,79 -80.79

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними га затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладеного договору та акту виконаних робіт



Аналіз стану виконання результативних показників: оюджетна програма запроваджена на реалізацію комплексу, заходів щодо забезпечення ефективної природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану довкілля, 
забезпечення охорони навколишньої о природного середовища. Розбіжності між виконаними результативними показникками і затведрженими пов'язані із фактичною оплатою за виконані роботи згідно укладеного довору та акту- виконаних 

роб і т.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2021 році не забезпечено

М и кол а М А ЦА JІА К

(ініціали та прізвище)

Оксана Ч ЕРІ •ПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 20 і 8 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік-

1 0100000 Вигодська селищна рада 04355875

2

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вигодська селищна рада

(код за ЄДРПОУ)

04355875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118312 ()-|2 Утилізація відходів 0952700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Ііль державної політики

1 Збезпечення екологі то безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення ві, (ХОДІВ та небезпечних хімічних речовин

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету') Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціал ьний 
(1)0 нд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(1)0 нд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Збір, вивіз та утилізація ТІ ІВ 0.00 196 557.00 196 557,00 0,00 161 557,00 161 557,00 0,00 -35 000,00 -35 000,00

Використання бюджетних коштів проведено згідно тендерних процедур та укладених договорів
2 Придбання кон тейнерів для збору побутових відходів 0.00 30 000,00 30 000,00 0.00 30 000,00 30 000.00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 226 557,00 226 557,00 0,00 191 557,00 191 557.00 0,00 -35 000,00 -35 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(1)0 нд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 Ірограма охорони навколишнього природнього 
середовища на території Вигодської 

територіальної громади на 2021 -2025 роки
0,00 226 557,00 226 557.00 0,00 191 557.00 191 557.00 0.00 -35 000.00 -35 000,00

Видатки на реалізацію бюджетної програми проводились згідно укладених договорів
Усього 0.00 226 557.00 226 557,00 0.00 191 557,00 191 557,00 0.00 -35 000,00 -35 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники
Одиниця 

в и м і ру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кордитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціал ьний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13
затрат

1

обсяг видатків для 
придбання контей не рі в 

для збору побутових 
відходів

грн. Кошторис 0 30000 30000 0 30000 30000.00 0.00 0.00 0.00

2
обсяі видатків на вивіз 
та утилізацію відходів 

ТПВ

гри Кошторис 0 196557 196557 0 161557 161557.00 0.00 -35000.00 -35000.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проводились за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів, отриманих актів про надання послуг

продукту

1 КІ J1 ькість коптейпері в 
планується придбати

111 Т. План 0 41 41 0 41 41,00 0,00 0.00 0,00

2 кількість населених 
пунктів

од. План 0 17 17 0 17 17.00 0.00 0,00 0,00
ефективності

1

середня вартість одного 
контейнера для збору 

побутових відходів
грн.

Розрахуйковий іюказн ик

0 732 732 0 732 732.00 0,00 0.00 0.00

2

середня вартість витрат 
на вивезення та 

утил і зацію відході в 
ТПВ з одного 

населеного пункту

грн.

розрахунковий показник

0 11562 11562 0 9503 9503.00 0,00 -2059.00 -2059,00

Пояснення шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати розраховані за результатами укладених договорів та актів про надання послуг

Аналіз стану виконання результа тивних показників: бюджетна програма запроваджена на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин Розбіжності між виконаними результативними показникками і затведрженими пов'язані із фактично проведеними тендерними процедурами, укладеними договорами та отриманими актами наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При економії використання бюджетних коштів виконання бюджетної програми у 2(121 році забезпечено

(підпис)

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

Селищний голова

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

Микола МАЦАЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Вигодська селищна рада

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування

Вигодська селищна рада

головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

04355875

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0119770

(найменування відповідального виконавця)

9770 0180

(код за ЄДРПОУ)

Інші субвенції з місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

(код бюджету)

4. І (і.іі державної попі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ці л ь держа в і юї і юл іти ки

] Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

5. Мета бюджетної програми
Міжбні.іжегпі трансферти дія ви користання на певну мечу в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мет>' в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

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

№ з/11 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, 
визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції 969 050.00 2 234 147,00 3 203 197.00 906 075.28 2 234 147,00 3 140 222.28 -62 974,72 0.00 -62 974,72

УСЬОГО 969 050,00 2 234 147,00 3 203 197,00 906 075,28 2 234 147,00 3 140 222,28 -62 974,72 0,00 -62 974,72

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний 
Фонд

усього



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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру Джерело і нформаїіії

За тверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих коедитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціал ьний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджеіу 

(дл ясні вф і на і ісу ваі і ня 
інвестиційної о проекту 
регіонального розвигку 

"ЗОНІ bill ст. в 
с.Випіків, Калузького р- 
ну, 1 ва но-Ф ра 11 кі вс ької 

обл., (Нове будівництво)

грн. Кошторис 0 2202647 2202647 0 2202647 2202647.00 0.00 0.00 0,00

2

На дан ня і ншої суб вс 11 ці ї 
з місцевого бюджету 

(субвенці Я До:і И НСЬКІЙ 
ТГ за надання освітніх 

послуг волинським 
МНВК)

грн. Кошторис 219000 0 219000 219000 0 219000.00 0.00 0,00 0,00

3

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджету 

(субвенція волинській 
ТГ - забезпечення 
виплати заробітної 
плати соціальним 
робітникам для 
обслуговування 

одиноких громадян 
Вигллскк-ої ТП

грн. Кошторис 298290 0 298290 298290 0 298290.00 0,00 0.00 0,00

4

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджету 

(суб вен ЦІ Я J ІО.11И НС ькі й 
ТГ на поточний ремонт 

Шевченківської 
амбулаторії)

грн. Кошторис 49000 0 49000 49000 0 49000.00 0,00 0.00 о.оо

5

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджету 

(субвенція 
Рожнятівській селищній 

раді за спожиті 
енергоносії ФАІ1 

с.Ілемня)

грн. Кошторис 20000 0 20000 17801.68 0 17801.68 -2198,32 0.00 -2198.32



6

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджету 

(субвенція Івано- 
Франківському 

обласному бюджеіу для 
снівфінансування 

видатків на 
забезпечення якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середньої 

освіти "Нова українська 
________ пікппа")_________

грн. Кошторис 0 31500 31500 0 31500 31500,00 0.00 0.00 0,00

7

Надання іншої субвенції 
з місцевого бюджету 

(для снівфінансування 
проекту "Створення 

культурно-туристичного 
маршруту "Дикий шлях"

грн. Кошторис 5000 0 5000 5000 0 5000,00 0.00 0.00 0,00

8
Надання іншої субвенції 

з місцевого бюджету грн. Кошторис 377760 0 377760 316983,6 0 316983,60 -60776.40 0.00 -60776.40

Аналіз стану виконання результативних іюкашиків бюджетна програма запроваджена на міжбюджетні трансфери! для використання на певну мету в порядку, визначеному оріаном, який прийняв рішення про надання субвенції

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Виконання бюджетної нрої рами у 2021 році не забезпечено

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у

Селищний голова М и кола М AI (A JІА І<

Начальник Відділу бухгалтерської о обліку та звітності, 
головний бухгалтер апарату Вигодської селищної ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕПІЙ

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Мі ніс терства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Вигодська селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету-)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання ирої рам соціально-економічного розцінку 
регіонів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно і Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0952700000

4. 1 (і.ті державної політики. на досяі ненця яких спрямована реалізація бюджетної ирої рами

(код бюджету)

№ з/п 1 (іль державної політики

1 Надання субвенції на виконання ‘'Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2025 роки"

5. Мета бюджетної програми
Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічної о роївшку регіонів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання субвенції на виконання Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2025 роки

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету') Відхилення

загальний 
(1)0 нд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Надання субвенції на виконання "Програми профілактики злочинності 
та правопорушень на 2021-2025 роки"

0,00 30 000,00 30 000.00 0,00 30 000,00 30 000,00 0.00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний 
Фонд

спеціальний
Фонд

усього



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ірограм а профілактики злочинності та 

правопорушень на 2021-2025 роки
0.00 30 000.00 30 000.00 0.00 30 000.00 30 000.00 0.00 0,00 0.00

Усього 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма запроваджена для надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми профілактики злочинності та правопорушень . Розбіжностей між 
виконаними результативними показникками і затведрженими немає.

N з/и 1 Іоказники
Одиниця 

виміру Джерело інформації

Зат верджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих коедитів з бюджету')
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1

Надання субвенції на 
виконання Програми 

профілактики 
злочинності та 
правопорушень

гри. Кошторис 0 30000 30000 0 30000 30000.00 0,00 0.00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2021 році не забезпечено

Микола МЛЦЛЛАК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЧЕРЕП1Й

(ініціали та прізвище)


