
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 2019 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сум сько ї області
(найменування головного розпорядника)

2 . 0110000
(КТПКВК МБ)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0113112
(КТПКВК МБ)

1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

V
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(ф н)

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

і 2 3 4 5 6 7 8 9
2 000,00 2 000,00 1 994,59 1 994,59 -5,41 -5,41

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(Фн)

№ 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

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення соціальної 
підтримки сімей з дітьми, 
що опинилися у складних 
життєвих обставинах

2 000,00 2 000,00 1 994,59 1 994,59 -5,41 -5,41

Усього 2 000,00 2 000,00 1 994,59 1 994,59 -5,41 -5,41

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та загвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2210 у сумі 5,41 грн. -економія 
внаслідок заключения договорів на закупівлю товарів на меншу суму,ніж заплановано__________________________________________________________________



6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)
Найменування
місцевої/регіональної програми

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
Програма з реалізації Конвенції ООН про 
права дитини на 2018-2021 роки на 
території Миколаївської сільської ради

*

2 000,00 2 000,00 1 994,59 1 994,59 -5,41 -5,41

Усього 2 000,00 2 000,00 1 994,59 1 994,59 -5,41 -5,41

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключения договорів на закупівлю
товарів на меншу суму, ніж заплановано.______________________________________________________________________________________________________________
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

і 2 3 4 5 є 7 8 9 10 ї ї 12 13
і затрат

Обсяг видатків на 
придбання

тис.грн. кошторис 2,000 2,000 1,995 1,995 -0,005 -0,005

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

Кількість сімей, яким 
необхідна допомога

сім'я Рішення про 
створення 
прийомної сім'ї

1 і 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнут ими результативними показниками
3 ефективності

Середній розмір наданої 
допомоги

грн. Розрахунок 2000 2000 1994,59 1994,59 -5,41 -5,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

відсоток отриманої 
допомоги

в іде.
100 100

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

Результативні показники виконано

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

Сергій САМОТОЙ
(ініціали та прізвище)

ІннаНЕПИЙВОДА
(підпис) (ініціали та прізвище)


