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1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на                                         2019  року

0100000
 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0100000/'0110000
Виконавчий комітет Старобільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

114082
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

472500,00 0,00 472500,00 364982,00 0,00 364982,00 -107518,00 0,00 -107518,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

  гривень

№ 

з/

п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми
2

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період
Відхилення

Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

загальний 

фонд

9 10 11 12 13 14

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

спеціальни

й фонд
 разом

Пояснення щодо причин 

відхилення
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

  гривень

0114082 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 472500,00 0,00 472500,00 364982,00

-107518,00 0,00 -107518,00

0,00 364982,00 -107518,00 0,00 -107518,00472500,00

 разом
загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 

період
Відхилення

472500,00 0,00 472500,00 364982,00 0,00

0114082 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 472500,00

Усього 472500,00 0,00

0,00

364982,00 -107518,00 0,00 -107518,00

472500,00 364982,00 0,00 364982,00

0,00 364982,00 -107518,00 0,00 -107518,00

364982,00
економія коштів залишок 

невикористаного плану
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

364982,00 -107518,00 0,00 -107518,00

-102518,00

-2000,00

-3000,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

Усього 472500,00 0,00 472500,00 364982,00 0,00

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

затрат

розрахунок 500,00 500,0010
середній розмір витрат на виплату 

матеріальної допомоги голов вуличного 
грн

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3

гривень

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд

0,00

8
середній розмір  видатків на проведення 

заходів
грн розрахунок 18523,81 8952,56 -9571,25

9
середній розмір витрат на виплату 

матеріальної допомоги почесним громадян
грн розрахунок 2500,00 2000,00 -500,00

Міська цільва програма проведення культурно-масових 

заходів  в м.Старобільськ
414000,00 0,00 414000,00 311482,00 0,00 311482,00 -102518,00 0,00

Міськацільва програма соціальної підтримки почесних 

громадян міста Старобільськ
10000,00 0,00 10000,00 8000,00 0,00 8000,00 -2000,00 0,00

Програма сприяння розвитку місцевих ініціатів  

Старобільської територіальної громади
48500,00 0,00 48500,00 45500,00 0,00 45500,00 -3000,00 0,00

1 0114082 обсяг видатків на проведення заходів грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 

рік"

389000,00 286482,00 -102518,00

2
витрати на виплату матеріальної допомоги 

почесним громадян
грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 

рік"

10000,00 8000,00 -2000,00

3
витрати на виплату матеріальної допомоги 

голов вуличного комітета
грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 

рік"

25000,00 25000,00 0,00

4 витрати на розвиток громадських ініціатів грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 

рік"

48500,00 45500,00 -3000,00

50,00 0,00

продукти

5 кількість проведених заходів од. розрахунок 21,00 32,00 11,00

ефективность 

6 кількість почесних громадян од розрахунок 4,00 4,00 0,00

7 кількість голов вуличного комітета од розрахунок 50,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3
 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

0,00 0,00Усього

Секретар міської ради, в.о.міського голови С.О.Барабаш

0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

14

Секретар міської ради, в.о.міського голови С.О.Барабаш

"21" січня 2020р.starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua


