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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року №908)

звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

за 2018 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ)

М иколаївська сільська рада С ум с ьк о г о  району Сумської області
(найменування головного розпорядника)

2 . 0110000
(КТПКВК МБ)

М иколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110191
(КТПКВК МБ)

0160 П повеления місцевих виборів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:
(три)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) 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
111 000,00 111 000,00 25 213,15 25 213,15 -85 786,85 -85 786,85

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(фч>

№ з/п
Напрями 
використання 
бюджетних коштів

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

загальний фонд
спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальни 
й фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І

Забезпечення 
проведення місцевих 
виборів 11 1 000,00 111 000,00 25 213,15 25 213,15 -85 786,85 -85 786,85
Усього 111 000,00 111 000,00 25213,15 25 213,15 -85 786,85 -85 786,85

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 33077,25 
гри.,2120 у сумі 16277 грн.(заробітна плата нарахована згідно відпрацьованого робочого часу); 2210 у сумі 36432,60 грн.Припинення дії виборчої комісії в зв'язку з 
оголошенням воєнного стану в країні_____________________________________________________________________________________________________________________



( (

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 
-------------------------------------- -------------------- ----- ------------------------—________________________________ ___________________ ІШІІ
Найменування
місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: \

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
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 и 12 13
1 затрат

Обсяг видатків 
передбачених на 
проведення виборів

тис.грн. кошторис 111,000 111,000 25,213 25,213 -85,787 -85,787

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

Кількість виборчих 
комісій та дільниць

од. 1 1 1 1 *-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

середні витрати на їх 
утримання

тис.грн. розрахунок 111,000 111,000 25,213 25,213 -85,787 -85,787

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими,зменшуються середні витрати

4 якості
Рівень забезпеченості 
виборчого процесу

відс. 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

С.В.Самотой 
(ініціали та прізвище)

І.В.Нсиийвода
(ініціали та прізвище)


