
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

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

Завдання 1: Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень 3 869,896 120,000 3 989,896 3 794,192 105,838 3 900,030 -75,704 -14,162 -89,866

№ 
з/п

Стратегічна ціль

Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

-14,162 -168,608105,838 4 355,368

Відхилення

455,338
Завдання 2: Забезпечення 
енергоносіями апарат ради 0,000 -78,742

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної 
програмиНапрями використання бюджетних 

коштів

534,080 0,000 534,080

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

4 403,976 120,000 4 523,976

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення 
виникли внаслідок того, що не предбавалася запланована техніка та меблі, економія коштів на видатки на відрядження та незначна по заробіній платі.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

-154,446

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

4 249,530

0,000 455,338 -78,742



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 од.

2 тис.грн.

1 од.

1 од.

2 кв. м.

2 од.

1 од.

1 од.

2 тис.грн.
2 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

-168,608Всього: 4 403,976 120,000 4 523,976 4 249,530 105,838 4 355,368 -154,446 -14,162

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:   Економія коштів по енергоносіям
Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів по енергоносіям виникла за рахунок відшкодування орендарями витрат на оплату енергоносіїв.

0,00 0,00 0,00

-0,06 0,00 -0,06
-3,30 0,00 -3,30

13

0,360
19,000

13

0,417
22,300

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

1279,59

24

105105

1279,59

24

105

штатний розвис на 
20.04.2018 р.

розрахунок

0,00 -78,74

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Економія коштів по енергоносіям

2520

299

2520

299

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
загальний 

фонд

Відхилення

спеціальний 
фонд

разом

11 12 13

455,34

загальний 
фонд

8

24

455,338

спеціальний 
фонд

9

разом

10

24,00 0,00 0,00 0,00

-78,74

13

0,360
19,000

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

разом

7

24

534,08

2520

299

1279,59

24

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

6

розрахунок

5

24

534,08

2520

299

1279,59

24

105

13

0,417
22,300

штатний розпис на 
20.04.2018 р.

Джерело інформації

4

кошторис на 2018 рік

журнал вхідної та 
електронної документації
звітність (рішення сесії та 

виконкому)
данні установи

2

Показники Одиниця 
виміру

Затрат

Обсяг витрат

Кількість штатних одиниць

Назва державної цільової 
програми

Код 
державної 
цільової 

програми

Середні витрати за 1 кв.м. площі

№ 
з/п

розрахунок

розрахунок

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на 

одного працівника

Кількість штатних одиниць
Площа

кількість прийнятих нормативно-правових актів

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Середні витрати на 1 шт.од.

Відхилення

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити)

кількість прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

Продукту

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                     Економія 
коштів по енергоносіям



1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Інша діяльність у сфері державного управління

Стратегічна ціль

Забезпечення виконання селищною радою наданих законодавством повноважень

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -138,203

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 385,250 1 385,250 1 247,047 1 247,047 -138,203

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

0,000 403,619 -128,381 0,000 -128,381

843,428 -9,822 0,000 -9,822
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                            Відхилення 
виникли внаслідок економії коштів по енергоносіям та матеріалам.

Завдання 2: Окремі заходи по 
реалізації регіональної програми 532,000 0,000 532,000 403,619

Завдання 1: Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень 853,250 0,000 853,250 843,428 0,000



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 од.
2 тис.грн.

1 од.

2 од.

2 од

1 од.

1 тис.грн.

2 тис.грн.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                     Не були 
розпочаті ремонтні роботи в окремих приміщеннях селищної ради. Не був підписаний договір на придбання електрокардіографа для Смолінської лікарської 
амбулаторії, яка є структурним підрозділом КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» через відсутність у постачальника його в 
наявності.

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний 

Всього: 1 385,250 0,000 1 385,250 1 247,047 0,000

спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

1 247,047 -138,203 0,000 -138,203

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

кошторис 532,000 532,000
штатний розпис 12,5 12,5 12,5

403,619 403,619 -128,38 0,00 -128,38
12,50 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                              Економія коштів 
по Цільовій програмі з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради на 2018 рік

Продукту
кількість проведених інструктажів Журнал інструктажу по 

пожежної безпеки
4 4 4 4 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00

0,00

Проведення поточного ремонту приміщень 
структурних підрозділів

план 7 7 5 5 -2,00

49,264 -4,34 0,00 -4,34

0,00 -2,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                                         Не були 
розпочаті ремонтні роботи в окремих приміщеннях селищної ради

Ефективності
кількість проведених інструктажів на одну штатну 

одиницю
Журнал інструктажу по 

пожежної безпеки
4 4 4 4

Придбання обладнання та техніка план 13 13 13

0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                                     Не були 
розпочаті ремонтні роботи в окремих приміщеннях селищної ради

Обсяг витрат на здійснення виконання програми
кількість штатних одиниць

середні витрати на придбання 1 обладнання чи 
техніки

розрахунок 12,100 12,100 12,100 12,100 0,00

0,00 0,00

середні витрати на проведення поточного ремонту 
1 приміщення

розрахунок 53,600 53,600 49,264



9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів по Цільовій програмі з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради 
на 2018 рік

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113100
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального забезпечення

Стратегічна ціль

Забезпечення надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-5,345 -18,035

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

365,700 8,000 373,700 353,010 2,655 355,665 -12,690

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

355,665 -12,690 -5,345 -18,035

Завдання 1: Забезпечення 
соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, не здатних до 
самообслуговування у зв`язку з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю, а також громадян, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах 365,700 8,000 373,700 353,010 2,655



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

од.
од.

од.

осіб

осіб

осіб

тис.грн.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                Відхилення 
виникли внаслідок економії коштів по заробіній платі та власним надходженням.

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний 

Всього: 365,700 8,000 373,700 353,010 2,655

спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

355,665 -12,690 -5,345 -18,035

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8
0113104 Підпрограма: Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, 
які надають соціальні послуги

штатний розпис 5 5

Кількість відділень мережа на 2018 рік 1 1
Кількість штатних одиниць персоналу штатний розпис 6 6

5 5 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,001
6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Продукту

чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

данні установи 60 60 60 60

60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг)

данні установи 60 60 60

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю 
професіонала, фахівця та робітника, які надають 

соціальні послуги

розрахункові данні
12 12 12 12 0,00 0,00 0,00

5,928 -0,21 -0,09 -0,30

середні витрати на соціальне обслуговування 
(надання соціальних послуг) 1 особи 

територіальним центром, за винятком 
стаціонарних відділень

розрахункові данні

6,095 0,133 6,228 5,884 0,044



9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:   Економія коштів по заробіній платі та власним надходженням.
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення виникли внаслідок економії коштів по заробіній платі та власним надходженням.



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113110
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Стратегічна ціль

Вирішення пріоритетних завдань у сфері забезпечення та створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання 
дитячої бездоглядності в селищі за зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -27,990

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

50,000 50,000 22,010 22,010 -27,990

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

22,010 -27,990 0,000 -27,990
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                Відхилення 
виникли внаслідок зменшення кількості проведених заходів

Завдання 1: Створення умов для 
всебічного розвитку дітей, подолання 
дитячої бездоглядності в селищі 50,000 50,000 22,010

Всього: 50,000 0,000 50,000 22,010 0,000 22,010 -27,990 0,000 -27,990



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.

од.

осіб

осіб

осіб

осіб

тис.грн.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8
0113112 Підпрограма: Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального захисту

22,010 22,010 -27,99 0,00 -27,99Обсяг витрат на проведення заходів служби у 
справах дітей

кошторис на 2018 рік 50,000 50,000

кількість учасників проведених заходів служби у 
справах дітей

план 1220 1220 1220

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                                Відхилення 
виникли внаслідок зменшення кількості проведених заходів

Продукту
кількість проведених заходів служби у справах 

дітей
програма служби у 

справах дітей
9 9 8 8 -1,00 0,00 -1,00

12 0,00 0,00 0,00

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, влаштованих у прийомні 

сім`ї та дитячі будинки сімейного типу

данні установи
2 2 2

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

данні установи 12 12 12

-2,80

1220 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

1803 0,00 0,00 0,00

розрахункові данні 5,556 5,556 2,751 2,751 -2,80 0,00

кількість дітей на території громади данні установи 1803 1803 1803

0,018 -0,02 0,00 -0,02середні витрати на забезпеченні участі одного 
учасника проведених заходів

розрахункові данні 0,041 0,041 0,018

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:   Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості проведених заходів
Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів по Програмі Смолінського ЦСССДМ селища Смоліне на 2018-2020 рік

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

середні витрати на проведення одного заходу



1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113120
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Стратегічна ціль

Забезпечення надання соціальної підтримки сім'ї як соціального інституту, а також окремим їх членам для соціальної 
адаптації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 0,000

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

79,452 79,452 79,452 79,452 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

79,452 0,000 0,000 0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 1: Забезпечення надання 
соціальної підтримки сім`ї як 
соціального інституту, а також 
окремим їх членам для соціальної 
адаптації 79,452 79,452 79,452

Всього: 79,452 0,000 79,452 79,452 0,000 79,452 0,000 0,000 0,000



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

од.

од.
тис.грн.

од.

од.

тис.грн.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8
0113121 Підпрограма: Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді

обсяг затрат на утримання центру кошторис на 2018 рік 79,452 79,452

Кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей 
та молоді

Мережа установ 1 1

кількість штатних праціваників Штатний розпис 3 3
79,452 79,45 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,001

3 0,00 0,00 0,003

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
Продукту

кількість звернень до центру данні установи 74 74 74 74

16 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
кількість прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, охоплених соціальним 

супроводом

данні установи

16 16 16

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

середні витрати на утримання одного центру розрахункові данні 79,452 79,452 79,452 79,452 0,00 0,00 0,00

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

26,484 0,00 0,00 0,00середні витрати на забезпечення діяльності одного 
працівника центру

розрахункові данні 26,484 26,484 26,484

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Аналіз стану виконання результативних показників:



(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113140 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Стратегічна ціль

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -0,700

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

70,000 70,000 69,300 69,300 -0,700

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

69,300 -0,700 0,000 -0,700
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія на путівках

Всього: 70,000 0,000 70,000 69,300

Завдання 1: Організація здоровлення 
та забезпечення відпочинком дітей, 
які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки 70,000 70,000 69,300

0,000 69,300 -0,700 0,000 -0,700



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.

осіб

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 132 4 5 6 7 8

69,300 69,300 -0,70 0,00 -0,70

Затрат
Обсяг витрат на організацію оздоровлення та 

забезпечення відпочинком дітей
кошторис на 2018 рік 70,000 70,000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Економія на путівках
Продукту

Кількість дітей, охоплених відпочинком план 10 10 10 10

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Економія на путівках
Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

6,930 -0,07 0,00 -0,07середня вартість однієї путівки на відпочинок розрахункові данні 7,000 7,000 6,930



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113240
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Інші заклади та заходи

Стратегічна ціль

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -103,400

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

312,800 312,800 209,400 209,400 -103,400

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

6,000 -68,800 0,000 -68,800
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: за фактичним зверненням 
однієї людини виплачено одноразову допомогу членам сімей які перебувають в зоні АТО та матеріальна допомога до Дня захисника України

Завдання 1: Комплексна програма 
соціальної підтримки сімей загиблих 
учасників АТО, військовослужбовців 
і поранених учасників АТО та 
вшанування пам'яті загиблих на 2018 
- 2020 роки 74,800 74,800 6,000



2

3

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 тис.грн.

2 тис.грн.

2 тис.грн.

2 тис.грн.

2 тис.грн.

2 тис.грн.стипендія інвалідам війни та учасникам бойових 
дій, яким виповнилось 90 і більше років

кошторис на 2018 рік 7,200 7,200 7,200 7,200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

матеріальна допомога інвалідам до Міжнародного 
Дня інвалідів

кошторис на 2018 рік 12,000 12,000 12,000 12,000 0,00 0,00 0,00

матеріальна допомога ветеранам праці до Дня осіб 
похилого віку

кошторис на 2018 рік 12,000 12,000 12,000 12,000 0,00

обсяг витрат на матеріальну допомогу ветеранам 
ВВВ до дня перемоги

кошторис на 2018 рік 74,800 74,800 6,000 6,000 -68,80 0,00 -68,80

Обсяг витрат на матеріальну допомогу на 
лікування

кошторис на 2018 рік
94,600 94,600 80,500 80,500 -14,10 0,00 -14,10

Всього: 312,800 0,000 312,800 209,400 0,000 209,400 -103,400 0,000 -103,400

129,500 -24,700

Відхилення

разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8

6,000 -68,80 0,00 -68,80Надання одноразової допомоги учасникам АТО та 
їх сім`ям

кошторис на 2018 рік 74,800 74,800 6,000

Завдання 2: Програма соціального 
захисту малозабезпечених верств 
населення у 2018-2020 р.р. 154,200 154,200 129,500 0,000 -24,700

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: виплати здійснювалися в 
повному обсязі згідно до заходів, економія виникла внаслідок відсутності заяв на одноразову допомогу для вирішення соціально-побутових питань

73,900 -9,900 0,000 -9,900
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за рахунок не 
використаної однієї санаторно-курортної путівки та на заходи, пов'язані з відзначенням 32-ї річниці

0113242 Підпрограма: Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 3: Програма соціального 
захисту громадян, які постраждали 
внслідок Чорнобильської 
катастрофи, на 2018-2020 р.р 83,800 83,800 73,900

9 10

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації

загальний спеціальний 

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити)



2 тис.грн.

2 тис.грн.

2 тис.грн.
2 тис.грн.

3 тис.грн.

3 тис.грн.

1 осіб

2 осіб

3 осіб

3 осіб

1 тис.грн.

2 тис.грн.
3 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

-1,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кількість звернень за путівку менша ніж ланувалося

середньорічні витрати на одну особу розрахункові данні 1,460 1,460 0,614 0,614 -0,85 0,00 -0,85

план 4 4 3 3 -1,00 0,00кількість осіб, яким надано путівку

кількість осіб, яким надано допомогу план 224 224 214 214 -10,00 0,00 -10,00

закупівля санаторно-курортних путівок кошторис на 2018 рік 32,000 32,000 24,000 24,000 -8,00 0,00 -8,00

2 2 -18,00 0,00 -18,00
Продукту

кількість осіб, яким надано одноразову допомогу план 20 20

0,00 -1,90

стипендія інвалідам на гемодіаліз кошторис на 2018 рік 6,000 6,000 6,000 6,000 0,00 0,00 0,00
обсяг витрат на матеріальну допомогу до 

проведення заходів, пов`язаних з відзначенням 32-ї 
річниці

кошторис на 2018 рік
51,800 51,800 49,900 49,900 -1,90

0,00 -1,00

компенсація оплати користування інтернетом 
інвалідам

кошторис на 2018 рік 3,600 3,600 3,600 3,600 0,00 0,00 0,00

адресна допомога переселенцям із АРК кошторис на 2018 рік 1,000 1,000 0,000 0,000 -1,00

0,00 0,00компенсація комунальних послуг інвалідам по зору 
І групи

кошторис на 2018 рік 4,200 4,200 4,200 4,200 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: не було померлих, поранених, і лише одна людина звернулася про одноразову 
допомогу членам сімей які перебувають в зоні АТО та виплатили матеріальну допомогу до Дня захисника України

Ефективності
середньорічні витрати на одну особу, яким надано 

одноразову допомогу
розрахункові данні 3,740 3,740 3,000 3,000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: менша кількість звернень на лікування ніж планувалося
кількість осіб, яким надано допомогу план 132 132 128 128 -4,00 0,00 -4,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: з кожним роком кількість осіб зменшується

-0,74 0,00 -0,74

Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

середньорічні витрати на одну особу розрахункові данні 0,630 0,630 0,564 0,564 -0,07 0,00 -0,07
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0114030 0824
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Забезпечення діяльності бібліотек

Стратегічна ціль

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних 
цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

2,164 -7,480

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

291,200 3,500 294,700 281,556 5,664 287,220 -9,644

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом



1

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

од.
осіб

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

тис. чол.
тис. 

примірників

тис. од.

287,220 -9,644 2,164 -7,480
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                Відхилення 
виникли внаслідок того, що не предбавалася запланована техніка та меблі, економія коштів на видатки на відрядження та незначна по заробіній платі.По власних 
надходженням за рахунок залучення залишків коштів впродовж року касові видатки перевиують планові показники.

Завдання 1: Забезпечення 
доступності для громадян документів 
та інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних фондів, їх 
облік, 291,200 3,500 294,700 281,556 5,664

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний 

Всього: 291,200 3,500 294,700 281,556 5,664

спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

287,220 -9,644 2,164 -7,480

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

3,00 0,00 0,00 0,00кількість установ (бібліотек) Мережа установ 3 3 3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Економія коштів по заробіній платі та матеріалам
Продукту

число читачів Мережа установ 1,9 1,9 1,9 1,9 0,00 0,00 0,00

34,05 0,00 0,00 0,00

кількість книговидач Мережа установ 34,58 34,58 34,58

бібліотечний фонд Мережа установ 34,05 34,05 34,05

34,58 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

обсяг витрат на забезпечення діяльності установ 
(бібліотек)

кошторис на 2018 рік
кількість штатних працівників (ставок) Штатний розпис 3 3 3 3,00 0,00 0,00 0,00

291,200 3,500 294,7 281,556 5,664

поповнення бібліотечного фонду кошторис на 2018 рік 14,700 14,7

287,22 -9,64 2,16 -7,48

бібліотечний фонд Мережа установ 34,050 34,05 34,050
14,700 0,000 14,70 0,00 0,00 0,00

34,05 0,00



тис. 
примірників

тис.грн.
тис.грн.

тис. од.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.

поповнення бібліотечного фонду План 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

середні витрати на 1 установу Розрахункові данні 97,067 1,167 98,233 93,852 1,888 95,740 -3,21 0,72 -2,49
0,72 -2,49

кількість книговидач на одного штатного 
працівника

Розрахункові данні 11,527 11,527 11,527 11,527 0,00 0,00 0,00

середні витрати на 1 штатного працівника Розрахункові данні 97,067 1,167 98,233 93,852 1,888 95,740 -3,21

середні витрати на придбання одного примірника 
книжок

Розрахункові данні 0,016 0,016

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

0,016 0,016 0,00 0,00 0,00



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0114060 0828
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

520,879 -33,637 -0,434 -34,071

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                Відхилення 
виникли внаслідок того, що не предбавалася запланована техніка та меблі, економія коштів по заробіній платі та на проведення заходів впродовж року.

Всього: 530,950 24,000 554,950 497,313

Завдання 1:
 Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення і 
зміцнення культурних традицій 530,950 24,000 554,950 497,313 23,566

23,566 520,879 -33,637 -0,434 -34,071

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

530,950 24,000 554,950 497,313 23,566 520,879 -33,637

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Стратегічна ціль

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-0,434 -34,071



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

од.

осіб

тис.грн.

тис.грн.

од.
од.
од.

од.

тис. осіб

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

тис. од.

тис.грн.

кількість установ будинків культури 0,00 0,00 0,002,000 2 2,000 2,00

0,310 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

середній прибуток від 1 обряду реєстрації шлюбу Розрахункові данні 0,310 0,310 0,310

1,135 1,135 -0,28 0,00 -0,28

0,00

2,417 53,423 -3,45 -0,04 -3,49
середні витрати на проведення 1 заходу будинків 

культури
Розрахункові данні 1,417 1,417

середні витрати на 1 штатного працівника Розрахункові данні 54,456 2,462 56,918 51,006
248,657 11,783 260,440 -16,82 -0,22 -17,04

Ефективності
середні витрати на 1 установу Розрахункові данні 265,475 12,000 277,475

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
1,86 1,86 0,00 0,00 0,00

34,05 0,00 0,00 0,00

обсяг надходжень від обрядів реєстрації шлюбу План 1,86 1,86

кількість відвідувачів Мережа установ 34,05 34,05 34,05

41 41 0,00 0,00 0,00
Продукту

кількість проведених заходів будинками культури Програма культури 41 41

2,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Відхилення виникли внаслідок того, що не встигла придбатися запланована 
техніка, економія коштів по заробітній платі та на проведення заходів впродовж року.

0,00 0,00 0,00
Мережа установ

кількість аматорських колективів Мережа установ 2,000 2 2,000
кількість проведених обрядів реєстрації шлюбу План 6,000 6 6,000 6,00

46,548 46,55 -11,55 0,00 -11,55

23,566 520,88 -33,64 -0,43 -34,07497,313

обсяг витрат на проведення заходів будинків 
культури

кошторис на 2018 рік 58,100 58,1

обсяг витрат на забезпечення діяльності установ 
будинків культури

кошторис на 2018 рік
530,950 24,000 554,95

9,75 9,75 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,004

кількість штатних працівників (ставок) Штатний розпис 9,75 9,75

кількість установ (будинків культури та 
аматорських колективів) - усього

Мережа установ 4 4

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом



9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

2

3
0,000 -50,135

Завдання 3: Забезпечення сприянню 
виконаню повноважень депутатів 
селищної ради 260,000 260,000 209,865 209,865 -50,135

327,689 -122,621 0,000 -122,621
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

402,615 -210,205 0,000 -210,205
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 2: Забезпечення 
електроенергією благоустрою селища 450,310 450,310 327,689

Завдання 1: Забезпечення 
благоустрою території ОТГ 592,820 20,000 612,820 382,615 20,000

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 508,129 20,000 1 528,129 1 052,389 20,000 1 072,389 -455,740

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Організація благоустрою населених пунктів

Стратегічна ціль

Підвищення рівня благоустрою селища

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -455,740



4

5

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 га.
1 тис.грн.

1 тис.грн.

1 тис.грн.

1 тис.грн.
1 тис.грн.

1 тис.грн.

1 тис.грн.

2 тис.грн.
3 тис.грн.

327,689 327,689 -122,62 0,00 -122,62
209,865 -50,14 0,00 -50,14209,865

обсяг видатків на оплату електроенергії кошторис на 2018 рік 450,310 450,310
Обсяг витрат на фінансування заходів кошторис на 2018 рік 260,000 260,000

1,000 1,000 -19,00 0,00 -19,00

20,000 0,00 0,00 0,0020,000

утримання в належному стані пам`ятних знаків, 
пам`ятників

кошторис на 2018 рік 20,000 20,000

утримання в належному стані мережі вуличного 
освітлення

кошторис на 2018 рік 20,000 20,000

107,752 107,752 -42,25 0,00 -42,25
45,000 0,00 0,00 0,0045,000

підсипка доріг щебеневою сумішшю кошторис на 2018 рік 150,000 150,000
прибирання території благоустрою від снігу кошторис на 2018 рік 45,000 45,000

66,490 66,490 -33,51 0,00 -33,51

39,373 -12,63 0,00 -12,6339,373

установка нових та заміна існуючих павільйонів і 
навісів на зупинках громадського транспорту

кошторис на 2018 рік 100,000 100,000

упорядкування місця видалення побутових 
відходів

кошторис на 2018 рік 52,000 52,000

13,000 20,000 33,000 0,00 0,00 0,00обкошування території громади впродовж сезону план 13,000 20,000 33,000

73,720 -1,280 0,000 -1,280
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

-71,500 0,000 -71,500
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 5: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 
прибудинкової території в 
смт.Смоліне, по вул.Шкільна, 2 75,000 75,000 73,720

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Завдання 4: Організація роздільного 
збирання та вивезення твердих 
побутових відходів 130,000 130,000 58,500 58,500

90,000 0,00 0,00 0,00вирізування дерев кошторис на 2018 рік 90,000 90,000 90,000

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний 

Всього: 1 508,130 20,000 1 528,130 1 052,389 20,000

спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

1 072,389 -455,741 0,000 -455,741



4 тис.грн.

5 тис.грн.

1 од.

1 шт.

1 од.

1 од.

1 годин

1 т.

1 од.

1 од.

2 од.

2 тис. 
кВт.год

3 осіб

4 шт.

4 шт.

5 кв. м.

1 га.

1 тис.грн.

1 тис.грн.

1 тис.грн.

-154,48

Кількість мість для встановлення контейнерів для 
роздільногого збирання твердих побутових 

відходів

данні установи
11 11

кількість контейнерів для роздільного збирання 
твердих побутових відходів

данні установи 22 22

0 -11,00 0,00 -11,00

0 -22,00 0,00 -22,00

26

обсяг споживання електроенергії вуличним 
освітленням

план 154,48 154,48

0

0

0,00 -45,00

кількість світоточок, які підлягають 
обслуговуванню

данні установи 232 232

кількість щебеневої суміші на підсипку доріг план 400 400

0 -232,00 0,00 -232,00

0 -400,00 0,00 -400,00

кількість дерев (сухостій, аварійні), які планується 
зрізати

план 45 45

0 -3,00

0 -45,00

0 -4,00

73,720 -1,28 0,00 -1,2873,720

58,500 58,500 -71,50 0,00 -71,50

обсяг витрат на поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття прибудинкової 

території

кошторис на 2018 рік
75,000 75,000

Обсяг витрат на організацію роздільного збирання 
та вивезення сміття

кошторис на 2018 рік 130,000 130,000

0,000 -13,00 0,00 -13,00

0,000 -33,33 0,00 -33,33

0,000 -2,00 0,00 -2,00

середні витрати на упорядкування одного разу 
місця видалення побутових відходів

розрахункові данні 13,000 13,000

середні витрати на вирізування 1 дерева розрахункові данні 2,000 2,000

середні витрати на 1 зупинку громадського 
транспорту

розрахункові данні 33,330 33,330

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

середній обсяг обкошуваної території благоустрою 
за сезон

розрахункові данні 65,00 65,00 0,00 -65,00 0,00 -65,00

0 -194,00 0,00 -194,00

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

0 -18,00 0,00 -18,00

0 -3,00 0,00 -3,00

-26,00 0,00 -26,00

-154,48 0,00

0,00 -4,00

кількість годин на прибирання території 
благоустрою від снігу

план 100 100

кількість зупинок, які підлягають капітальному 
ремонту

данні установи 3 3 0,00 -3,00

кількість раз упорядкування місця видалення 
побутових відходів

план 4 4

протяжність прибудинкової території, яку 
планується зробити

план 194 194

кількість точок обліку вуличного освітлення данні установи 18 18

кількість пам`ятних знаків, пам`ятників данні установи 3 3

Кількість депутатів селищної ради данні установи 26

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  Економія коштів по енергоносіям
Продукту

кількість обкошувань території громади план 5 5 0 -5,00 0,00 -5,00



1 тис.грн.

1 тис.грн.
1 тис.грн.

1 тис.грн.

2 тис.грн.
2 тис.грн.

3 тис.грн.

4 тис.грн.

5 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0,000 -11,80 0,00 -11,80
середні витрати на 1 місце з накриттям та двома 
контейнерами для роздільного збирання твердих 

побутових відходів

розрахункові данні
11,800 11,800

розрахункові данні

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників: 

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

0,000 -10,00 0,00 -10,00

0,000 -25,00 0,00 -25,00
0,000 -8,58 0,00 -8,58

Середні витрати на фінансування заходів на 1 
депутата

розрахункові данні 10,000 10,000

середнє споживання 1 точки обліку в рік розрахункові данні 25,000 25,000
середній обсяг споживання 1 точки обліку в рік розрахункові данні 8,580 8,580

середні витрати на поточне утримання 1 
пам`ятного знака, пам`ятника

розрахункові данні 6,700 6,700

0,380 0,380
0,000 -0,09 0,00 -0,09
0,000 -0,38 0,00 -0,38

0,000 -0,39 0,00 -0,39

0,000 -0,45 0,00 -0,45

0,000 -6,70 0,00 -6,70

середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. 
прибудинкової території

0,390 0,390

середні витрати 1 години прибирання території 
благоустрою від снігу

розрахункові данні 0,450 0,450

середні витрати на 1 світоточку розрахункові данні 0,090 0,090
вартість 1т. Щебеневої суміші з доставкою розрахункові данні



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116080
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

Стратегічна ціль

Підтримка дітей-сиріт, осіб з їх числа

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 0,000

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

380,510 380,510 380,510 380,510 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

380,510 0,000 0,000 0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Всього: 0,000 380,510 380,510 0,000

Завдання 1: Придбання житла дітям-
сиротам, особам з їх числа 380,510 380,510 380,510

380,510 380,510 0,000 0,000 0,000



8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.

од.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

0116083 Підпрограма 1: Проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, осіб з їх числа

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8

380,510 380,510 0,00 0,00 0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Обсяг витрат кошторис на 2018 рік 380,510 380,510

2 2 0,00 0,00 0,00
Продукту

Кількість житла данні установи 2 2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактично виготовили лише два проекти з п'яти

Ефективності
Середні витрати на одне житло розрахункові данні 190,255 190,255 190,255 190,255

(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0,00 0,00 0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117130 0421
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

2 Завдання 2: Експертна грошова 
оцінка земельної ділянки 3,500 3,500 0,000 0,000 -3,500

0,000 -3,500 0,000 -3,500
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Всього: 3,500 3,500 7,000 0,000

Завдання 1: Виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди 3,500 3,500

0,000 0,000 -3,500 -3,500 -7,000

-3,500
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

3,500 3,500 7,000 0,000 -3,500

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Здійснення заходів із землеустрою

Стратегічна ціль

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-3,500 -7,000



7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 тис.грн.

1 од.

2 од.

1 тис.грн.
2 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації

загальний 

0,00 0,00 0,00

Середні витрати на 1 земельну ділянку розрахункові данні 1,750 1,750

Кількість дітей, охоплених відпочинком план 2 2 2 2

1

(підпис)

Селищний голова

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

1 1 0,00 0,00 0,00

Продукту
Кількість проектів землеустрою, які необхідно 

зробити
план 1

Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

-3,50 0,00 -3,50

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників:

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди та Експертна грошова оцінка 2-х земельних ділянок. По умові рішення сесії переможці торгів повернули витрачені з бюджету кошти 
впродовж 3-х днів

0,000 0,00 -1,75 -1,75
Середні витрати один проект розрахункові данні 3,500 3,500 0,000

-3,50 -3,50 -7,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  

Обсяг витрат кошторис на 2018 рік 3,500 3,500 7,000 0,000

11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8 9 10

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117330 0443
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Стратегічна ціль

Забезпечення будівництва інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-14,317 -14,317

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

565,151 565,151 550,834 550,834 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

92,481 0,000 -1,589 -1,589
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 1: Електромонтажні роботи 
з реконструкції мереж вуличного 
освітлення прибудинкової території, 
що знаходяться по вул.Казакова, 
буд.20,21,22 в смт.Смоліне 94,070 94,070 92,481



2

3

4

5

6

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Всього: 0,000 565,160 565,160 0,000 550,834 550,834 0,000 -14,326 -14,326

-0,002
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 3: Реконструкція мереж 
вуличного освітлення від КТП-327 в 
с.Березівка по вул.Перемоги, 
Урожайній, Енергетиків

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

Завдання 2: Електромонтажні роботи 
з реконструкції мереж вуличного 
освітлення, що знаходяться по 
провулку Дачний в смт.Смоліне 45,190 45,190 45,188 45,188 0,000 -0,002

129,350 129,350 129,347 129,347 0,000 -0,003 -0,003
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 4: Реконструкція мереж 
вуличного освітлення від ТП-5 на 
відрізку шляху від вул.Геологів до 
вул.Шкільна в смт.Смоліне 188,400 188,400 175,677 175,677 0,000 -12,723 -12,723

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Завдання 5: Реконструкція мереж 
вуличного освітлення по вул.Зарічна 
в смт.Смоліне 62,070 62,070 62,066

46,075 46,075 0,000 -0,005 -0,005

62,066 0,000 -0,004 -0,004
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 6: Реконструкція мереж 
вуличного освітлення, що 
знаходяться по вул.Мічуріна в 
с.Березівка 46,080 46,080



1 тис.грн.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
3 од.
4 тис.грн.
5 тис.грн.
6 тис.грн.

1 од.
2 од.
3 од.
4 од.
5 од.
6 од.

1 тис.грн.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
4 тис.грн.
5 тис.грн.
6 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

0,00 0,00
Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 15,360 15,360 5,196 5,196 0,00 -10,16 -10,16
Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 8,867 8,867 8,867 8,867 0,00

7,186 7,186 0,00 0,00 0,00
Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 7,532 7,532 7,531 7,531 0,00 0,00 0,00

Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 3 3 3 3 0,00

0,00 0,00
Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 7 7 7 7 0,00 0,00 0,00
Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 0 0 0,00

0,00 0,00
Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 18 18 18 18 0,00 0,00 0,00
Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 6 6 6 6 0,00

0,00 0,00
Обсяг витрат Зарічна кошторис на 2018 рік 62,070 62,070 62,066 62,066 0,00 0,00 0,00

Обсяг витрат Мічуріна кошторис на 2018 рік 46,080 46,080 46,075 46,075 0,00

0,00 0,00
Обсяг витрат ТП-5 кошторис на 2018 рік 188,400 188,400 175,677 175,677 0,00 -12,72 -12,72

Кількість світлоточок у громаді данні установи 303 303 303 303 0,00

Обсяг витрат Дачний кошторис на 2018 рік 45,190 45,190 45,188 45,188 0,00 0,00 0,00

8

92,481 92,481 0,00 -1,59 -1,59

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Обсяг витрат Казакова кошторис на 2018 рік 94,070 94,070

Обсяг витрат КТП-327 кошторис на 2018 рік 129,350 129,350 129,347 129,347 0,00 0,00 0,00

Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0,00 -0,20 -0,20

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників: Економія бюджетних коштів

Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 11,759 11,759 11,560 11,560

Середня вартість 1 світлоточки розрахункові данні 7,186 7,186

(підпис)

Селищний голова

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактично виготовили лише два проекти з п'яти
Ефективності

8 8 0,00 0,00 0,00
Продукту

Кількість світлоточок, які планується встановити акт виконаних робіт 8



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117350 0443
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

85,920 0,000 -4,080 -4,080
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Всього: 0,000 90,000 90,000 0,000

Завдання 1: Оновлення та внесення 
змін до генерального плану та зонінг 
селища 90,000 90,000 85,920

85,920 85,920 0,000 -4,080 -4,080

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

90,000 90,000 85,920 85,920 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Стратегічна ціль

Забезпечення розвитку інфраструктури території

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-4,080 -4,080



8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.

од.
од.

тис.грн.
тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

кількість запланованої містобудівної документації план 1 1 1 1

85,920

Селищний голова

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактично виготовили лише два проекти з п'яти
Ефективності

0,00 0,00 0,00

середні видатки на 1 проект розрахункові данні 90,000 90,000 85,920

Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0,00 -0,26 -0,26

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

0,00 -4,08 -4,08
середні видатки на 1 планшет розрахункові данні 5,625 5,625 5,370 5,370

16 16 0,00 0,00 0,00
Продукту

графічні та текстові матеріали (планшети) план 16 16

85,920 85,920 0,00 -4,08 -4,08
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Обсяг витрат кошторис на 2018 рік 90,000 90,000

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117360
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

449,200 0,000 0,000 0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Всього: 0,000 449,200 449,200 0,000

Завдання 1: Капітальний ремонт 
дороги по вул.Геологів в селищі 449,200 449,200 449,200

449,200 449,200 0,000 0,000 0,000

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

449,200 449,200 449,200 449,200 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Виконання інвестиційних проектів

Стратегічна ціль

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг за рахунок отримання субвенції з державного бюджету на 
формування інфраструктури ОТГ

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 0,000



8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.
км.

кв.м.

км.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

0 0,00 0,00 0,00протяжність автомобільної дороги, яку планується 
зробити

план 0

(підпис)

0117362 Підпрограма 1: Виконання інвестиційних 
проектів в рамках формування інфраструктури 
об`єднаних територіальних громад

загальна протяжність автомобільних доріг селища данні установи 31,69 31,69 31,69 31,69

Селищний голова

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Ефективності

1400 1400 0,00 0,00 0,00

Продукту
площа автомобільної дороги, яку планується 

зробити
план 1400

Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників:

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

середня вартість 1 кв.м. дороги, яку планується 
зробити

розрахункові данні 0,321 0,321 0,321 0,321

1400

449,200 449,200 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
0,00 0,00 0,00

Обсяг витрат на капітальний ремонт дороги кошторис на 2018 рік 449,200 449,200

9 10 11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117460
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

 
4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

2
170,774 170,774

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
0,000 -1,226 -1,226

22,071 0,000 -2,929 -2,929
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 2: Капітальний ремонт 
дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне 172,000 172,000

Завдання 1: Виготовлення проекту з 
капітального ремонту доріг по 
вул.Садова 25,000 25,000 22,071

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

640,000 432,000 1 072,000 626,773 425,617 1 052,390 -13,227

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Стратегічна ціль

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-6,383 -19,610



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
48,640 0,000 0,000 0,000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 13: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
смт.Смоліне по Дамбі 48,640 48,640 48,640

77,903 0,003 0,000 0,003
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

49,400 0,000 0,000 0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 12: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
смт.Смоліне по вул.Шкільна 77,900 77,900 77,903

Завдання 11: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
смт.Смоліне по вул.Прибережна 49,400 49,400 49,400

56,524 0,004 0,000 0,004
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

69,649 -0,001 0,000 -0,001
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 10: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
смт.Смоліне по вул.Казакова 56,520 56,520 56,524

Завдання 9: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
смт.Смоліне по вул.Будівельників 69,650 69,650 69,649

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

18,549 -0,001 0,000 -0,001
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 8: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
с.Березівка по вул.Центральна 58,450 58,450 58,449

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
Завдання 7: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
с.Березівка по вул.Спаська 18,550 18,550 18,549

58,449 -0,001 0,000 -0,001

102,950 102,946 102,946 -0,004 0,000 -0,004
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Завдання 6: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
с.Березівка по вул.Молодіжна 61,940 61,940 61,940 61,940 0,000 0,000 0,000

Завдання 3: Капітальний ремонт 
дороги по вул.Нова від перехрестя з 
вул.Будівельників в с.Березівка 226,000 226,000 223,902

Завдання 4: Капітальний ремонт 
тротуару від вул.Шкільна, 2а до КНС 
№3 в смт.Смоліне 9,000 9,000 8,870 8,870 0,000 -0,130 -0,130

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
Завдання 5: Поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття доріг 
с.Березівка по вул.Ватутіна 102,950

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 
223,902 0,000 -2,098 -2,098



14

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 тис.грн.
2 км.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
4 тис.грн.
5 тис.грн.
6 тис.грн.
7 тис.грн.
8 тис.грн.
9 тис.грн.

10 тис.грн.
11 тис.грн.
12 тис.грн.
13 тис.грн.
14 тис.грн.

1 од.

31,330 31,330 0,00 0,00

56,524 0,00 0,00

58,449 0,00 0,00

61,940 0,00 0,00
102,946

0,00

82,773 -13,23 0,00 -13,2382,773
48,640 48,640 0,00 0,00 0,00

77,903 0,00 0,00 0,0077,903
49,400 0,00 0,00 0,00

Загальна протяжність автомобільних доріг данні установи 31,330 31,330

Обсяг витрат поточний кошторис на 2018 рік 96,000 96,000
Обсяг витрат Дамба кошторис на 2018 рік 48,640 48,640

Обсяг витрат Шкільна кошторис на 2018 рік 77,900 77,900
Обсяг витрат Прибережна кошторис на 2018 рік 49,400

0,00
49,400

Обсяг витрат Казакова кошторис на 2018 рік 56,520 56,520 56,524
69,649Обсяг витрат Будівельників кошторис на 2018 рік 69,650 69,650

49,400

69,649 0,00 0,00 0,00
0,00Обсяг витрат Центральна кошторис на 2018 рік 58,450 58,450 58,449

18,549 18,549 0,00 0,00 0,00
0,00

Обсяг витрат Спаська кошторис на 2018 рік 18,550 18,550
Обсяг витрат Молодіжна кошторис на 2018 рік 61,940 61,940 61,940

102,946 0,00 0,00 0,00
8,870 8,870 0,00 -0,13 -0,13

Обсяг витрат Ватутіна кошторис на 2018 рік 102,950 102,950
Обсяг витрат Шкільна кошторис на 2018 рік 9,000 9,000

-1,23 -1,23
Обсяг витрат Нова кошторис на 2018 рік 226,000 226,000 223,902 223,902

1 052,390 -13,227 -6,383 -19,610

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

загальний 

Завдання 14: Проведення поточного 
ремонту комунальних доріг та 
вулично-шляхової мережі 96,000 96,000 82,773 82,773 -13,227 0,000 -13,227

1 1 0,00 0,00 0,00
Продукту

Кількість проектів з капітального ремонту доріг данні установи 1 1

0,00 -2,93 -2,93

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  економія бюджетних коштів

170,774 170,774 0,00

Обсяг витрат Садова кошторис на 2018 рік 25,000 25,000

Обсяг витрат Геологів кошторис на 2018 рік 172,000 172,000

22,071 22,071

0,00 -2,10 -2,10

11 12 13

Затрат

2 4 5 6 7 8 9 10

0117461 Підпрограма 1: Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

спеціальний разомспеціальний разом загальний спеціальний разом загальний 

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

Всього: 640,000 432,000 1 072,000 626,773 425,617



2 кв. м.

2 км.

3 кв. м.

3 км.

4 од.

5 кв. м.

6 кв. м.

7 кв. м.

8 кв. м.

9 кв. м.

10 кв. м.

11 кв. м.

12 кв. м.

13 кв. м.

14 кв. м.

1 тис.грн.
2 тис.грн.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
3 тис.грн.
4 тис.грн.
5 тис.грн.
6 тис.грн.
7 тис.грн.
8 тис.грн.
9 тис.грн.

10 тис.грн.
11 тис.грн.
12 тис.грн. 0,390 0,390 0,00 0,00 0,00

0,380 0,00 0,00 0,000,380
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,390 0,390
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,380 0,380

0,350 0,350 0,00 0,00 0,00
0,350 0,00 0,00 0,000,350

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,350 0,350
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,350 0,350

0,00 0,00

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,350 0,350
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,350 0,350

0,350 0,350 0,00 0,00 0,00
0,350 0,00 0,00 0,000,350

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,380 0,380

9,000 0,00 0,00 0,00
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,360 0,360 0,360

0,380 0,380 0,00 0,00 0,00
0,360 0,00

0,00 0,00
Середня вартість 1 проекту розрахункові данні 9,000 9,000 9,000

Середня вартість 1 км. капітального ремонту розрахункові данні 1,510 1,510 1,510 1,510 0,00

0,00
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту розрахункові данні 0,380 0,380 0,380 0,380 0,00

3,190 3,190 3,190 0,00 0,003,190
0,00 0,00

240 240 0,00 0,00 0,00

128 0,00 0,00 0,00128

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 240 240

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 128 128

197,5 197,5 0,00 0,00 0,00

130 0,00 0,00 0,00130

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 197,5 197,5

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 130 130

161,5 161,5 0,00 0,00 0,00

199 0,00 0,00 0,00199

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 161,5 161,5

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 199 199

167 167 0,00 0,00 0,00

53 0,00 0,00 0,0053

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 167 167

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 53 53

163 0,00 0,00 0,00

285,44 0,00 0,00 0,00

0,00
Площа автомобільних доріг, на яких планується 

провести поточний ремонт
план 285,44 285,44 285,44

Проект на виготовлення капітального ремонту ПКД 1 1 1

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести поточний ремонт

план 163 163 163

0,00

Протяжність автомобільної дороги, на якій 
планується провести капітальний ремонт

ПКД 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00

597,1 0,00

1 0,00 0,00

0,05 0,05 0,05 0,00 0,00

0,00

0,370 0,370 0,00 0,00 0,00
Середня вартість 1 км. капітального ремонту розрахункові данні

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту розрахункові данні 0,370 0,370
25,000 25,000 0,00 0,00 0,00

Ефективності
Середні витрати на виготовлення 1 проекту розрахункові данні 25,000 25,000

468 468 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Протяжність автомобільної дороги, на якій 
планується провести капітальний ремонт

ПКД 0,05

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести капітальний ремонт

ПКД 468 468

0,00

Площа автомобільних доріг, на яких планується 
провести капітальний ремонт

ПКД 597,1 597,1 597,1



13 тис.грн.
14 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

0,400 0,400 0,00 0,00 0,00
0,380 0,00 0,00 0,000,380

Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,400 0,400
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту розрахункові данні 0,380 0,380

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.
(підпис)

Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117640 0470
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Заходи з енергозбереження

Стратегічна ціль

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0,000 -54,403

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

90,000 90,000 35,597 35,597 -54,403

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

35,597 -54,403 0,000 -54,403
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Всього: 90,000 0,000 90,000 35,597

Завдання 1: Проведення 
енергоаудиту приміщень дошкільної, 
шкільної та позашкільної освіти, а 
також будівлі Смолінської селищної 
ради 90,000 90,000 35,597

0,000 35,597 -54,403 0,000 -54,403



(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

тис.грн.

од.

тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

№ 
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

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

9 10 11 12 13
Затрат

2 4 5 6 7 8

35,597 -54,40 0,00 -54,40
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

Обсяг витрат кошторис на 2018 рік 90,000 90,000 35,597

2 2 -3,00 0,00 -3,00
Продукту

Кількість запланованих проектів план 5 5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактично виготовили лише два проекти з п'яти

Ефективності
Середні витрати 1 проекту розрахункові данні 18,000 18,000 17,799 17,799

(підпис)

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Сливенко Т.О.

-0,20 0,00 -0,20
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників:

Виготовили лише два проекти (ДНЗ "Ромашка" та ДНЗ "Теремок" з п'яти 



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018р. № 908)

1. 100000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Смолінська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118340 0540
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 
з/п

1

5. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:
(тис.гривень)

6. Напрями використання бюджетних коштів
(тис.гривень)

1
12,324 0,000 -0,073 -0,073

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 1: Заходи з озелення 
селища 12,397 12,397 12,324

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

169,867 169,867 160,324 160,324 0,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Стратегічна ціль

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого 
забрудненням навколишнього природного середовища

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

-9,543 -9,543



2

3

4

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(тис.гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 3

1 тис.грн.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
4 тис.грн.

1 од.

2 од.

3 од.

0,00

82 82 0,00 0,00 0,00
Продукту

кількість саджанців план 82 82

кількість приладів план 1 1 1

0,00 0,00

160,324 160,324 0,000

0,00 0,00
обсяг витрат на придбання приладу кошторис на 2018 рік 67,500 67,500 67,000 67,000 0,00 -0,50 -0,50

0,000 0,000 0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Завдання 4: Виділити фінансування 
КП "Енерговодоканал" на 
обладнання КНС № 2 приладом 
обліку стічних вод 67,500 67,500

Завдання 3: Обладнання КНС № 3 
приладом обліку стічних вод 60,000 60,000 60,000

67,000 67,000 0,000 -0,500 -0,500

21,000 0,000 -9,000 -9,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

6 6

1 0,00 0,00 0,00

Кількість контейнерів для твердих побутових 
відходів

план 6 6

60,000

Завдання 2: Придбання та 
впровадження обладнання для збору, 
транспортування, перероблення та 
складування побутових, 
сільськогосподарських і 
промислових відходів, кущових 
залишків 30,000 30,000

0,00 -9,00 -9,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 

60,000 60,000 0,00
Обсяг витрат кошторис на 2018 рік 30,000 30,000

обсяг витрат на придбання приладу кошторис на 2018 рік 60,000 60,000
21,000 21,000

0,00 -0,07 -0,07
Затрат

обсяг витрат на заходи з озеленення селища кошторис на 2018 рік 12,397 12,397 12,324 12,324

11 12 132 4 5 6 7 8 9 10

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

загальний спеціальний разомзагальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

-9,573 -9,573

Код 
державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової 
програми

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

Всього: 0,000 169,897 169,897 0,000

21,000



4 од.

1 тис.грн.
2 тис.грн.
3 тис.грн.
4 тис.грн.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

67,000 67,000 0,00 -0,50 -0,50
60,000 60,000 0,00 0,00 0,00

середні витрати на 1 прилад розрахункові данні 67,500 67,500
середні витрати на 1 прилад розрахункові данні 60,000 60,000

3,500 3,500 0,00 -1,50 -1,50

1 1 0,00 0,00 0,00

Середні витрати на 1 контейнер розрахункові данні 5,000 5,000

кількість приладів план 1 1

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

0,151

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Сливенко Т.О.
(підпис)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:  
Аналіз стану виконання результативних показників: економія бюджетних коштів

Надані законодавством повноваження виконно в повному обсязі

Селищний голова Мазура М.М.
(підпис)

0,150 0,150 0,00 0,00 0,00
Ефективності

середня вартість одного саджанця розрахункові данні 0,151


