
 

  

  ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства фінансів України  

26 серпня 2014 року № 836  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 26.12 2018 року №1209_)  

  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 

2019рік  

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. _0617325                            «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»   

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

4Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ 

з\п 

Цілі державної політикм 

 Забезпечення розвитку інфрвструктури закладів фізичної культури і спорту при загальноосвітніх навчальних 

закладах 

                        5,Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфрвструктури закладів фізичної культури і спорту, при 

загальноосвітніх навчальних закладах 
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6              Завдання бюджетної програми  

№ 

з\п 

Завдання бюджетної програми 

 Забезпечення розвитку інфрвструктури закладів фізичної культури і спорту при загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 

7 .Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних 

коштів:  

 (грн)  

№  

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 розвитку 

інфраструктури закладів  

фізичної культури та спорту, 

при загальноосвітніх 

навчальних закладах 

  

  39000 39000   39000 39000     

   Усього    39000 39000   39000 39000     

 Кошти використані на виконання проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт спортивного залу (заміна підлоги) Лановецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Коваля 

  

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

  -    

   

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  

  

№ 

з/ 

п  Показники  

Одини 

ця 

виміру  

Джерело 

інформації  

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми   

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих  

кредитів)  

 Відхилення   

  
      

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                             

  обсяг витрат на 
виконання 
проектно-

кошторисної 
документації  

 

грн.  рішення сесії  

міської ради  

  

39000 39000   39000 39000        
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2  продукту                             

  кількість  

об’єктів  

од.  рішення сесії  

міської ради  
  

1 1  1 1       

3  ефективності 

 

                           

  середні  

витрати на 

виконання 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

грн.  розрахунок  

  

39000 39000  39000 39000       

4  якості                        

  рівень готовності  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.                                                                                                                                          


