
ДАНИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
сільського голови

Про затвердження звітів про виконання 
паспортів бюджетних програм за 2019 рік

Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі 
питання запровадження програмно - цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та рішення сільської ради від 18 
грудня 2018 року № 330- ХХІ/УІІ «Про сільський бюджет на 2019 рік» ( з 
урахуванням внесених змін)

вважаю за необхідне:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік 
за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету:

1.1. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2019 року по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», що додається.

1.2. Звіт про виконання ̂ паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 року по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення», що додається.

1.3. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 року по КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустр^ф населених 
пунктів», що додається.

1.4. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 року по КПКВКМБ 0117461 »Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», 
що додається.



1.5. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 року по КПКВКМБ 0117680 » Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування», що додається.

1.6. Звіт про виконаная паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 року по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово- 
комунального господарства», що додається.

1.7. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2019 року по КПКВКМБ 01 17350 »Розроблення схем 
планування та забудови території ( містобудівної документації)», що 
додається.

1.8. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2019 року по КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів», що додається.

2.Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

с.Данилівка 
1 1 . 0 2 . 2 0 2 0  

№ 8-р

С.В.Білий



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 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

2.

(код)

0110000 Данилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її ст ворення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 2
! Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади Данилівської сільської ради

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційне,аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності сільської ради на 2019 рік. Забезпечення виконання 
наданих законодавством повноважень,__________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

6. Завдання бюджетні’ програми

№ з/п Завдання

1 о

1 Забезпечення виконання наданих законоданегвом 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
(Ьонл

спеціальний 
Лон я

усього загальний
Лоня

спеціальний
Лонл

усього загальний 
Лон я

спеціальний
Лон я

усього

1 ________________________________ 2 __________________________ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Оплата п ц & г 1 225 929,00 0,00 1 225 929,00 1 225 799,80 0,00 1 225 799,80 -129,20 0,00 -129,20
2 Нарахування на оіГлату праці 249 850,00 0,00 249 850,00 241 056,20 0,00 241 056,20 -8 793,80 0,00 -8 793,80
3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 98 780,00 0,00 98 780,00 63 734,31 0,00 63 734,31 -35 045,69 0,00 -35 045,69
4 Інші видатки: 93 098,00 12 180,00 105 278,00 83 714,56 11 684,36 95 398,92 -9 383,44 -495,64 -9 879,08
5 Забезпечення здійснення заходів з інформатизації 4 202,00 9 744,00 13 946,00 0,00 9 744,00 9 744,00 -4 202,00 0,00 -4 202,00

УСЬОГО 1 671 859,00 21 924,00 1 693 783,00 1 614 304,87 21 428,36 1 635 733,23 -57 554,13 -495,64 -58 049,77

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
гїїонп

спеціальний
сЬонл

усього загальний
(Ьонп

спеціальний
гЬпнп

усього загальний
гЬонл

спеціальний
Лонл

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 іІоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

За тверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні резул 

за рахунок 
кп

ьтативні показг 
касових видатю 
опитів з бюгіже'

ики, досягнуті 
в(наданих
V)

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 п 12 13
Затрат

І кількість штатних 
одиниць

од. Штазний розпис 8 0 8 ‘ 8 0 8,00 0,00 0.00 0,00

Продукту'
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв., 
скарг

од.
Журнал реєстрації заяв та скарг

705 0 705 769 0 769,00 64,00 0.00 64.00

2
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

ОД.
План ДІЯЛЬНО«!і з підготовки 

регуляторних актів І 0 1 1 0 1,00 0,00 0.00 0,00

Ефективності
кількість виконаних 

листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника

од.

журнал реєеіраіії документів
од 0 22 96 0 96,00 74,00 0.00 74,00

3

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од.

рішення сіесії

І 0 ! 0 1,00 0.00 о .оо 0.00

ви трати на > тримання 
однієї штатної одиниці

тис грн шіутрішрні облік 205 0 205 202 0 202,00 -_х(Ю 0.00 -1.00

Якості
'/о відсоток вчасно 
виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості

ВІДС.

розрахунок

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

4

% відсоток прийнятих 
нормативно-правових 

вктів у їх загальній 
кількості

інде. 9

- _____А
розрахунок

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на 96,56%Залишок бюджетних аснгновань за рахунок відіикодувань витрат по комунальних послугах орендними організаціями. Залишок бюджетних асигновань по
нарахуванню на оплату праці за рахунок зменшення % ставки по інвалідності. 

Сільський голова С.В.Білий
(ініціали та прізвище)

с е т у
Головний бухгалтер Т.В.Кузніцова

(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 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

2.

(код)

0110000 Данилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики  ̂ -о

1 • 2
] Надання маїеріальної допомоги для людей з особливими проблемами

5. Мета бюджетної програми
Спрямована надання фінансової нідпримки людям,які потрапили в скрутне становище

6. Завдання бюджетної програми

№ з-'п Завдання

І д

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
(Ьонл

спеціальний 
(Ьон і

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П
1 Учасникам бойових дій 11 500,00 0,00 11 500,00 11 500.00 0,00 11 500.00 0,00 0.00 0,00
2 Інвалідам 1,2,3 на оздоровлення 3 500,00 0,00 3 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00
3 Тяжко хворим громадянам на оздоровлення 5 000,00 0.00 5 000,00 4 500,00 0,00 4 500,00 -500,00 0,00 -500,00

УСЬОГО 20 000,00 0,00 20 000,00 18 500,00 0,00 18 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місиевих/регіонадьних 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
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонп

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Для людей з особливими проблемами на 2019 рік 20 000,00 20 000,00 18 500,00 18 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00
Усього 20 000,00 20 000,00 18 500,00 18 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні резул 

за рахунок 
кп

ьтативні показ* 
касових видатк 
? литі в з бюгтжеі

шки, досягнуті 
в(наданих 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

Загальна кількість 
населення сільської ради кількість

внутрішній облік
1885 0 1885 1911 0 191 1.00 26,00 0.00 26.0 0

Обсяг коштів на виплату 
матеріальної допомоги грн.

кошторис на 2019 рік
20000 0 20000 18500 0 18500,00 -1500,00 0.00 -1500.00

Продукту
Кількість осіб, ЯКІ 

отримують грошову
ЛОПОМОІ V

КІЛЬКІСІ ь
виконавчий комітет

40 0 40 37 0 37,00 -3,00 0,00 -3,00

Ефективності з»

Середня сума 
матеріальної допомої и грн

рО'фгЛо4ІКОВО
500 0 500 500 0 500,00 0,00 0.00 0.00

Якос і і
Відсоток населення . яке 

отримує допомогу відс
рочрпч\ НКОВО

2,1 0 2.1 1.9 0 1,90 -0.20 0,00 -0,20

ІО. Узагальнений висновок про виконання бюджетної нроірами.
Програма виконана на 92,50% Залишок бюджетних асштювань з впсутиістю звернень громадян

Сільський голова 

Головний бухгалтер
1ДПИС)

С.В.Білий
< ініціали та прізвище! 

'[ .В.Кузніцова______________________
(ініціали та ирпвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № ) 209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Данилівська сільська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 • 2 '

..... . ' Зпбетпсчсння н а  юпитопії і т с с і е п и х  п у н к т ів  у м о в  щ о д о  відновлення сприятливого тля тптгдіяльиості людини довкілля

5. М ета бю дж етної программ

Здійснення державної політики і благоустрою та соціального розвитку населених пунктів, забезпечення на території належного утримання зовнішнього освітлення вулиць, створення 
умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.______________________________________________________ ______________ ____________________ ___

_6. Завдання бюджетної програми

X" з/п Завдання

! 2
1 Забезпечення блаїмустрою населених пунктів
2 Обсяі кошіів науірнмання в\личного освітлення (ел. енерия)

і- Вндаїки (надані кредит з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджешою програмою
гривень

№ і-її Напрями використання бюджетних коштів 

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредит з 
бюджет))

Відхилення

загальний
(Ьонт

спеціальний
(Ьонт

усього загальний
(Ьон і

спеціальний 
(Ьон т

усього загальний
( І ІО Н Л

спеціальний 
(Ьон і

усього

1 _______________________________________Д і ___________________________________________ 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 Забеспечення вуличниЛ^Зсвітленням населених пунктів 105 270,00 24 334,00 129 604,00 105 270,00 15 589.18 120 859,18 0,00 -8 744,82 -8 744.82

2 Забеспечєння належного утримання обєктів благоустрою населених
пунктів

0,00 19 106,00 19 106,00 0,00 19 088 88 19 088,88 0,00 -17,12 -17,12

УСЬОГО 105 27 « ,0 0 43  44 0 ,0 0 148 71 0 ,0 0 105 270,00 3 4  67 8 ,0 6 139  94 8 ,0 6 0 ,00 -8 7 6 1 ,9 4 -8  761 ,94

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

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



ііашісл і̂>аппл мі̂>цСлиі/іипшюпиі загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонгт

спеціальний
ФОНТТ

усього загальний 
Фонд__

спеціальний
Фонгт

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По благоустрою населених пунктів Данилівської сільської 
вади на 2019 пік 105 270,00 43 440,00 148 710,00 105 270,00 34 678,06 139 948,06 0,00 -8 761,94 -8 761,94

Усього 105 270,00 43 440,00 148 710,00 105 270,00 34 678,06 139 948,06 0,00 -8 761,94 -8 761,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
' Одиниця 

виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні резу; 
за рахунок 

кп

ьтативні показ? 
касових видатк 
опитів з бюлже'

шки. досягнуті 
в (наданих 
VI

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 н 12 13
Затрат

Забезпечення утримання 
територій населених 
пунктів у належному 

Сіамі атакож уі рн мания 
ЗОВНІШНЬОГО освітлення 

вулиць

ТИС.гри « кошторис 1Ü5270 43440 148710 105270 34678,06 134948,06 0,00 -8761,94 -8761.94

Продукту •
Кількість світдиточок 

кількість господарських 
товарів 

кількість
відпрацьованого часу

ип розрахунок 328 42 370 328 42 370.00 0,00 0,00 0.00

Ефективності
средня в а р і т ь  

лослуговуїзпиня 1 
СВЫДОТОЧКИ

піс.і рн. розрахунок 0.32 о .г 0.42 0.32 0.28 0.60 0,00 0,18 0,18

Я кості

виконання яідс розрахунок 100 100 200 100 80 1 80.00 0.00 -20.00 -20.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма викопана на 94,10%.{алишок бю дж етне асигновані. не кнкорнеіані по спеціальному фонду в зв"нзку з закінченням бюджетного року.

Сільський голова
і

С.В .Білий

(шіцгшт та прізвище)

Головний бухгалтер Т.В.Кузніцова
(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 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

2.

(код)

0110000 Даиилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117310 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики •і»
і .  2"
1 ; ■ з і іюлітикт си пяле ваші -а д-оез печени я сіилиго сої пально-економічного рознил к\ гсриіоріальної і рочади сільської ради

5. Мета бюджетної програми
І Іобудова установок зовнішньої о електричного освітлення, при ведення електромереж освітлення до норм та стандарттв, забеснечсннн якісних пока нінків освітлювальних установок та 
раціональне використання слекгроенергії_________________________________ _____

6. Завдання бюджете!' програми

№ з/п Завдання

1 д

1 Створення ефективності системи обліку га регулювання споживання електричної енергії для зовнішнього освітлення населених пункт ів. впровадження системи економічних установок для раціонального 
викорисіання електроенеці її іа зменшення в т  рат коштів на оплату

7. Видатки (надані креди ги і бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 

г

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 
Лон: і

спеціальний
Лонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
Л о т

усього загальний
Л о т

спеціальний
Л о т

усього

1 3 4 5 б 7 8 9 10 11
1 Забезпечення вуличпп\?,£)світ.тсшіям населенітх пунктів 0,00 288 173,00 288 173,00 0,00 288 172,49 288 172,49 0,00 -0,51 -0,51

УСЬОГО 0,00 288 173,00 288 173,00 0,00 288 172,49 288 172,49 0,00 -0,51 -0,51

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
Л о т

спеціальний
Л о т

усього загальний
Лонп

спеціальний
Лонп

усього загальний
Л о т

спеціальний
Лонп

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Реконструкція вуличного освіьтлення 288 173,00 288 173,00 288 172,49 288 172,49 0,00 -0,51 -0,51
Усього 288 173,00 288 173,00 288 172,49 288 172,49 0,00 -0,51 -0,51
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні резул 
за рахунок 

кп

ьтативні показг 
касових видатк 
^питів з бюджет

шки, досягнуті 
в (наданих 
•VI

Відхилення

виміру 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 п 12 13
Затрат

обсяг витрат на 
виконання завдань гис.грн. кошторис 0 288,17 288,17 0 288,17 288,17 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0

Продукту
кількість об'єктів, ЯКІ 

плануються для 
ОекОНСТОУКЦІЇ

ПІТ. ЗВІТНІСТЬ 0 2 2 0 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0 , 0 0

Ефективності
середні витрати на на 

реконетрукиію і об'Чкта іис гри. розрахунок 0 144,1 144,1 0 144,1 144,10 0 . 0 0 0,00 0 , 0 0

Якості

I рівень г о т о в н о с т і  

о б ”с к г а  б у д ів н и ц т в а
ВІДС. розрахунок 0

.

Ши - 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,0 0 0 . 0 0 0 ,0 0 - 0 , 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Програма виконай на 100%

Сільський голова 

Головний бухгалтер

С.В.Білий

(ініціали та прітвише)
Г.В.Кузніиова_________________________

(ініціали та прізвище')

і*



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

1. 0100000 Даиилівська сільська рада

місцевого бюджету на 2019 рік

2.

(код)

0110000 Данилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117350 0443

(найменування відповідального виконавця)

Розроблення схем планування та забу дови території! (містобудівної документації)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі ;ісржавпої політики. па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п І Ііль державної політики
•о

1 • 2 "
3 .........ЗО ' м- ■ ГНОЇ  та М ' С !  б \ ’Д  ІВ ПО Ї  ДО К У\ 1 ЄІ Г |  л и в

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розпитку інфраструктури території

б. Завдання бюджетної програми

№ і'п Завдання

і 2
і Здійснення розробки проектної та місіобудівної документації

7. Видатки (надані кредит і бюджету) іа напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

.N7 з/п Напрями використання бюджетних коштів
Заїверджено у паспорті біоджешої програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

діі альний 
(Ьоп і

спеціальний
іЬопі

\CbOi О чагэ чьими
іЬиіІЛ

спеціальний
Аппл

усього таї альний 
___Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
! Розроблення і енсральшіх планів дід Дашілівської сільської ради 0,00 13 4 330,00 134 330,00 0,00 134 329,50 134 329,50 0,00 -0,50 -0,50

" у < - Ж о _ . _____  . Ш 0,00 134 330,00 134 330,00 0,00 134 329,50 134 329,50 0,00 -0,50 -0,50

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

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

загальний
гЬонп

спеціальний
Фонт

усього загальний
ФОНД

спеціальний
(ІІО НЛ

усього загальний
іЬпнл

спеціальний 
Фон /і

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розробленням містбудівної документації по 
Данилівській сільській раді на 2019 рік

134 330,00 134 330,00 134 329,50 134 329,50 0,00 -0,50 -0,50

Усього 134 330.00 134 330,00 134 329,50 134 329,50 0.00 -0,50 -0,50



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх  виконання

N з/п Показники
Одиниця

Джерело інформації
За тверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показг 
за рахунок касових видатк 

. кпе литіи з бюлжеі

шки, досягнуті 
в(наданих 
'VI

Відхилення

виміру 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

обсяг видатків * тме.грн. кошторис 0 134,3 134,3 0 134,3 134,30 0,00 0,00 0,00
Продукту

кількість проектів 
(комплектів проектної та 

містобудівної 
документації тощо)

од.

фінансова звітність

0 1 1 0 1 1,00 о .оо 0,00 0,00

Ефективності
середні видатки на 

розробку одного проекту тис.гри.
фінансова звітність

0 134,3 134,3 0 134,3 134,30 0,00 0,00 0,00

Якості
рівень готовності

оГ>"скт;і ніде. звітність
* . _

0 100 100
■

0 100 100,00 0.00 о
 

,
о о 0,00

10. У ;а; цлі.пеніш висновок про виконання бюджетної програми. 
Програма вимінам на 100%.

Сільський голова

Головний бухгалтер

С.В.Білий
(ініціали га прізвище >

Г.В.Ку зніцова______________________
(ініціали га прізвище)

г



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 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Данилівська сільська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 * 2

5. Мета бюджетної програми
Утримання доріг сіл в належному стані,забеспечення надійного та безпечного руху транспорту по населених пунктах сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 2

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
Лоня

спеціальний
Лоня

усього загальний 
Лон я

спеціальний
Лоня

усього загальний 
Лон я

спеціальний
Лонд

усього

1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
1 Приведення у надежний стан доріг 50 000,00 0,00 50000,00 22 728,81 0,00 22 728,81 -27 271,19 0,00 -27 271,19

У бВ вГО 50 000,00 0,00 50 000,00 22 728,81 0,00 22 728,81 -27 271,19 0,00 -27 271,19

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
Лоня

спеціальний
Лонд

усього загальний
Лоня

спеціальний
Лоня

усього загальний
Лоня

спеціальний
Лоня

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



По б> дівництву, реконструкції, ремонту і а утримання 
автомобільних доріг по ДанилівськГй сільській раді на 2019 

рік'*'
50  000,00 0,00 50 000,00 22  728.81 0,00 2 2  728,81 -27 271,19 0,00 -27 271,19

Усього 50 000,00 0,00 50 000,00 22 728,81 0,00 22 728,81 -27 271,19 0,00 -27 271,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні резул 
за рахунок

КТ>

ьтативні показі 
касових видатк 
риитії* з бюлже'

4ИКИ, досягнуті 
в(наданих Відхилення

виміру 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 п 12 13

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на 45,46% Залишок бюджетних асигновань не використанні в зв"язку з закінченням бюджетного року.

Сільський голова 

Головний бухгалтер

С.В.Білий
(підпис)^ 

(підшіс)^7 /

(ініціали та прізвище)
Т.В.Кузніцова

(ініціали та прізвище)

г



ЗАТВЕРДЖЕНО
) Іаказ Міністерства фінансів України 
20.08.2014 № 836
(\ редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

{ВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

1. 0100000 Данилівська сільська рада

місцевого бюджету на 2019 рік

2.

(код)

0110000 Данилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117680 0490

(найменування відповідального виконавця)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики
•і»

і « 2 '

5. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності функціювання системи місцевого самоврядування,забеспсчсння сталого місцевого розвитку,посилення скоордииованості роботи органу місцевого 
самоврядування_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

і 2

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
Лонл

спеціальний 
Лон п

усього загальний
Лонл

спеціальний
Лонл

усього загальний
Фонд

спеціальний
Лонл

усього

1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Розвиток місце$ЦЬ самоврядування 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

в с ь о г о 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

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
Лонл

спеціальний
Лонл

усього загальний
Лонл

спеціальний
Лонл

усього загальний
Лонл

спеціальний
Лонл

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 бюдже гної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні резуг 
за рахунок 

кп

ьтативні показі 
касових видатк 
рчитіч з бюпжеі

іики, досягнуті 
їв(наданих
рЛ

Відхилення

НИМірДг 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 п 12 13

10. У загальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Програма виконана на 100%

Сільський голова

Головний бухгалтер

С.В.Білий
(ініціали та прізвище)

Т.В.Кузніцова_____________________
(ініціали та прізвище)

і*



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 2019 рік

1. 0100000 Данилівська сільська рада

2.

(код)

0110000 Данилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0118340 0540

(найменування відповідального виконавця) 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

і • 2 - 4»

5. Мета бюджетної програми
Охорона збереження та відтворення існуючих зелених насаджень,утримання у здоровому впорядкуваному стані,створення та формування декоративних,стійких до несприятливих умов 
навколишнього середовища насаджень.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 2
1 Заабезпечення озеленення територій сіл сільської ради

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
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
Фони

спеціальний
_(Ьонд_

усього

1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Придбання зй^них насаджень 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00

їі^ЬОГО 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00

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
Фони

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього загальний
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розвиток та збереження зелених насаджень 
Данилівської сільської ради на 2019 рік 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00



ІУсього 1 І 700,00 І 700,00 | | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | -700,00 | -700,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні резу/ 

за рахунок 
тсп

іьтативні показі 
касових видатк 
елитія з бюттже'

теки. досягнуті 
їв (наданих 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 п 12 13

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Програма не виконана не достаток коштів

Сільський голова С.В.Білий
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Г.В.Кузніцова
(ініціали та прізвище)


