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1.

2. 

3. 

1

1

2
економія коштів

 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

Пояснення щодо причин 

відхилення
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом загальний фонд

спеціальний 

фонд

0,00 -215120,00 -215120,00

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

  гривень

Усього 0,00 2000000,00 2000000,00 0,00 1784880,00 1784880,00

0,00 1784880,00 1784880,00 0,00 -215120,00 -215120,00

0,00 -215120,00 -215120,00

0116082 6082
Придбання  житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства 0,00 2000000,00 2000000,00

0116082 6082
Придбання  житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
0,00 2000000,00 2000000,00 0,00 1784880,00 1784880,00

9 10 11 12 13 14

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

2 3 4 5 6 7 8

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом

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

0,00 2000000,00 2000000,00 0,00 1784880,00 1784880,00 0,00 -215120,00 -215120,00

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

(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)

0116082
Придбання  житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua
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1249416,00 -150584,002

"21" січня 2020р.

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

грн

Рішення  міської ради від 20.12.2018 

№ 51/8 "Про міський бюджет 

м.Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

1400000,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови С.О.Барабаш
(підпис) (ініціали та прізвище)

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).

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

0,00 0,00Усього 0,00 0,00

8

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 14 159 10 11 12 13

446220,00 -53780,00

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

4 середні витрати на 1 квартиру грн розрахунок 500000,00

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

ефективності

3 кількість нерухомого майна од. розрахунок 4,00 4,00 0,00

продукту

1 0116082

співфінансування на придбання у комунальну 

власність на вториному ринку нерухомого 

майна для тимчасового проживання з числа 

внутрішньо переміщенних осіб 

грн

Рішення  міської ради від 20.12.2018 

№ 51/8 "Про міський бюджет 

м.Старобільськ на 2019 рік"  (зі 

змінами)

600000,00 535464,00 -64536,00

затрат

7 81 2 3 4 5 6

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

N з/п КПКВК Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 

період

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Відхилення

7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6
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