
 

 

 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.       __1000000_____               Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника) 

2.       _06110000_______            Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця) 

3.     _0610160      «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , об’єднаних територіальних громадах»  

   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)           (найменування бюджетної програми) 

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

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 

390000  390000 389992,18  389992,18 7,82 - 7,82 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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№ 

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 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Забезпечення належного 

керівництва і управління у сфері 

освіти, культури, охорони 

здоров’я та соціальної політики 

 

390000  390000 389992,18  389992,18 7,82 - 7,82 

  Усього 390000  390000 389992,18  389992,18 7,82 - 7,82 

Невикористані кошти   повернуті в бюджет.    

 

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 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього -   -  -  -  -  - -  -  -  

- 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

№ Показники Одини Джерело Затверджено у паспорті Фактичні результативні Відхилення 
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з/

п 

ця 

виміру 

інформації бюджетної програми  показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

 
   

загальн

ий фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

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

1 затрат                 

 Кількість 

установ 

од. штатний 

розпис 

2 - 2 1 - 1 1 - 1 

 Кількість 

штатних 

одиниць 

од. штатний 

розпис 

5  5 3 - 3 2 - 2 

  Відхилення тому що не функціонувала установа «Слу3жба перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яку мають порушення опорно-

рухового апарату 

2 продукту                 

 Кількість 

отриманих 

листів , 

звернень 

од. Книга вхідної 

документації 

2100  2100 2100  2100 -  - 

 Кількість 

прийнятих 

нормативно 

правових 

актів 

Од. Книга вхідної 

документації 

820  820 820  820 -  - 

3 ефективност

і 

                

 Кількість 

опрацьованих 

нормативно 

од. розрахунок 420  420 420  420    
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правових 

актів на одну 

штатну 

одиницю 

 Кількість 

опрацьованих 

листів 

звернень на 

одну штатну 

одиницю  

од. розрахунок 164  164 164  164 -  - 

4 якості            

 Витрати на 

отримання 

однієї 

штатної 

одиниці 

грн розрахунок 78000  78000 78000  78000    

 Відсоток 

оброблених 

актів, листів 

в порівняні з 

минулим 

роком 

Від. розрахунок 100  100 100  100    

 

Начальник відділу                                                      __________________                 Ходанович О.І.  

М.П. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу бюджету, 

фінансів та планування  

Лановецької міської ради                                          __________________                 Салецька Н.В.  

                                                                                                                                      


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

