
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування Головного розпорядника)

2. (0110000) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0118330) (0540) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної про'рами)

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

№ Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Охорона навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№
злп Завдання

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

№
ЗлП

Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,00

Усього 0,00 7800,00 7800,00 0,00 7800,00 7800,00 0,00 0,00 0,00



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

№ 
з'п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з'п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1
Обсяг коштів ні виконання діяльності у 
сфері екології Та охорони природних 
ресурсів

грн. Кошторис на 2019р.
0,00 7800,00 7800,00 0,00 7800,00 7800,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
Кількість заходів у сфері екології та 
охорони природних ресурсів, що 
планується здійснити

ОД. договір
0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3 Середні витрати на здійснення одного 
заходу

тис. грн. розрахунок 0,00 1950,00 1950,00 0,00 1950,00 1950,00 0,00 0,00 0,00
Якості

4
Питома вага обсягу коштів до загального 
обсягу на проведення діяльності у сфері 
екології та охорони природних ресурсів

відс.
0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.
(ініціали ініціал, прізвище)

Соломаха Л.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

(0100000) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

(0110000 ) Великохутірська сільрада______________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
(0117691 ) (0490) місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної
______  Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади _____________ ____________

(код)___________(КФКВК)_____________________________________________________________________________ (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Розвиток Інфраструктури сіл та селищ.

6. Завдання бюджетної програми
Хо

з/п Завдання

І Утримання та розвиток інфраструктури сіл та селищ

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

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-45200,00

Усього 0,00 45200,00 45200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45200,00 -45200,00



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

№ 

3<П
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

сгіеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 
з бюджету)

Відхиленйя

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Затрат

1 Обсяг коштів, гередбачених на утримання 
та розвиток інфраструктури сіл та селища

грн. Кошторис на 2019
рік 0,00 45200,00 45200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45200,00 -45200,00

Продукту

2 Площа населених пуктів га. Звіт 0,00 11832,60 11832,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -11831,60 -11832,60
Ефективності

3 Витрати на утримання та розвиток 
інфраструктури сіл та селища

грн. Розрахунок 0,00 45200,00 45200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45200,00 -45200,00

Якості

4 Виконання передбачених заходів відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

(ініціали/ініціал, прізвище)

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвйце)

Соломаха Л.М.Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування вловного розпорядника)

2. (0110000) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0117680) ( 0490 ) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

І Оплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

сйеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
і Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00



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

№ 
з'п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з'п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 Обсяг видатків на виконання Програми тис. грн. Кошторис на 2019 
рік 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00 -2,00 0,00 -2,00

Продукту

2 Кількість об'єднань, у які сплачуються 
членські внески

ОД. Договір 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Ефективності

3 Середньорічним розмір внесків до однієї 
організації

тис. грн. розрахунок 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00 -2,00 0,00 -2,00
Якості

4 Рівень забезпеченості виконання 
програми

ВІДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00 60,00 0,00 60,00 -40,00 0,00 -40,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.ІЇ.

Соломаха Л.М.
(ініціали ініціал, прізвйЩе)

(ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. ( 0110000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0117461 ) ( 0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

І Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок кощтів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

Jfe 
з/п Завдання

І Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 ,4 6 7 8 9 10 11

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

200000,00 0,00 200000,00 199932,52 0,00 199932,52 -67,48 0,00 -67,48

Усього 200000,00 0,00 200000,00 199932,52 0,00 199932,52 -67,48 0,00 -67,48



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

м
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхиленая

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 І 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

&
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

J Т 1 л S •і я <) in 11 11
Затрат

1
Обсяг видатків на проведення робіт зі 
збереження та поліпшення транспортно- 
експлуатаційного стану автомобільних 
доріг

тис.грн. кошторис
100,00 0,00 100,00 199,00 0,00 199,00 99,00 одо 99,00

Продукту

і
Площа вулично-дорожньої мережі на якій 
планується провести роботи з поточного 
ремонту та експлуатаційного утримання

кв. м. звіт установи
50000,00 0,00 50000,00 50000,СЮ 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

і Середні витрати на оплату робіт 1 кв. м. 
дороги

грн. розрахунок 10,00 0,00 10,00 3,90 0,00 3,90 -6,10 одо -6,10
Якості

4 Рівень забезпечення експлуатаційного 
утримання наявної мережі доріг

відс. розрахунок 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

На утримання та розвиток автомобільних доріг використано коштів в сумі 199,9 тис.грн. Проведено поточний середній ремонт вул. Гвардійська, села Великий Хутір за кошти обласного 
бюджету у сумі 800,0 тис.грн. За рахунок коштів ОТГ виготовлена проектно-кошторисна документація на дану ділянку Дороги на суму 46,0 тис.грн.
Проведено поточний ремонт ділянки дороги місцевого значення між населеними пунктами с. Великий Хутір та с. Рождественське на загальну суму 199,8 тис.грн. Також виготовлено 
проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт ділянки дороги місцевого значення між населеними пунктами с.Великий Хутір та с.Рождественське Драбівського району 
Черкаської області». За рахунок коштів обласного бюджету (близько 1 млн.грн), спів фінансування районного бюджету (700,0 тис.грн), спів фінансування ОТГ (200,0 тис.грн) та коштів 
орендарів земель, що здійснюють діяльність на території громади (близько 500,0 тис.гійрн.), капітальний ремонт дороги загальнодержавного значення Т 24-09 в межах села Великий 
Хутір.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.

Соломаха Л.М.
(ініціали ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвійце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування Головного розпорядника )

2. (0110000) Великохутірська сільрада______
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0117363 ) ( 0490 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної про'рами)

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

№
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Капітальний ремонт у приміщенні та на території дошкільного навчального закладу «Сонечко» с. Великий хутір Драбівського району Черкаської області

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і

Капітальний ремонт у приміщенні та на території дошкільного 
навчального закладу «Сонечко» с. Великий хутір Драбівського району 
Черкаської області
Капітальний ремонт ділянки дороги місцевого значення між 
населеними Пунктами с. Великий Хутір та с. Рождественське 
Драбівського. району Черкаської області

0,00 282914,00 282914,00 0,00 280056,00 280056,00 0,00 -2858,00 -2858,00

г Придбання те монтаж ігрового майданчика с. Рецюківщина 
Драбівького району Черкаської області

0,00 153228,00 153228,00 0,00 153228,00 153228,00 0,00 0,00 0,00



4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S Капітальний ремонт даху Рецюківського НВК «ЗОШ1—// ступенів - 
ДНЗ» с. Рецюківщина Дравідського району Черкаської' області

0,00 1036000,00 1036000,00 0,00 1036000,00 1036000,00 0,00 0,00 (1,00

Усього 0,00 1472142,00 1472142,00 0,00 1469284,00 1469284,00 0,00 -2858,00 -2858,00

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

№ 

3<П
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету’) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні йоказники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Затрат

1
видатки на реаЛізаціїю інвестиційного 
проекту всього

тис.грн. проектно- 
кошторисна 
документація

0,00 157,50 157,50 0,00 1336,00 1336,00 0,00 1178,50 1178,50

І видатки на реаЛізаціїю інвестиційного 
проекту всього

тис.грн. кошторисна 
документація 0,00 157,50 157,50 0,00 1336,00 1336,00 0,00 1178,50 1178,50

Продукту

3
кількість об'єктів, які планується 
відремонтувати

од. проектно- 
кошторисна 
документація

0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00

4 кількість об'єктів, які планується 
відремонтувати

од. кошторисна 
документація 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,00 Ж00 2,00

Ефективності

5
виділені кошти на капітальний ремонт 
об’єкту

тис.грн. проектно- 
кошторисна 
документація

0,00 157,50 157,50 0,00 1336,00 1336,00 0,00 1178,50 1178,50

6 виділені кошти на придбання та монтаж 
об'єкту

тис.грн. кошторисна 
документація 0,00 157,50 157,50 0,00 1336,00 1336,00 0,00 1178,50 1178,50

Якості

Питома вага виділених коштів на 
капітальний ремонт у загальній сумі 
необхідних видатків

відс. кошторисна 
документація 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

8
Питома вага виділених коштів на 
придбання та Монтаж сумі необхідних 
видатків

ВІДС.

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



_____________________________________________ Аналіз стану виконання результативних показників______________________________________________
З рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виконано інвестиційні проекти, а саме: капітальний ремонт даху Рецюківського НВК «ЗОШІ-ІІ 
ступенів -ДНЗ» с. Рецюківщина Драбівського району Черкаської області-проведено ремонт, на загальну суму 1036,0 тис.грн., придбання та монтаж ігрового майданчика с. Рецюківщина 
Драбівського району Черкаської області-150,0 тис.грн., капітальний ремонт у приміщенні та на території дошкільного навчального закладу «Сонечко» с Великий хутір Драбівського 
району Черкаської області)у сумі 150,0 тис.грн._____ ______________ .____________________________ і__________________________________________ ______________ _____________
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, щО свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.
(ініціалн/'ініціал, прізвище)

Соломаха Л.М.
(ініціали ініціал, прізвйце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерс+ва фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування’вловного розпорядник*)

2. ( 01Ю000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0117362 ) ( 0490 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструкзури об'єднаних територіальних громад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання шкільного автобуса для Великохутірської 
загальноосвітньої' школи /-/// ступенів ім.. С.А Куниці

0,00 920000,00 920000,00 0,00 920000,00 920000,00 0,00 СІ,00 0,00

і
Капітальний ремонт частини приміщення Великохутірської 
загальноосвітньої школи І-Ill ступенів ім. С.А. Куниці по вул. О. 
Дорошенка, 126 с Великий Хутір

0,00 736700,00 736700,00 0,00 726560,00 726560,00 0,00 -10140,00 -10140,00

Всі проекти виконано у повному обсязі, розбіжність виникла внаслідок економії При закупці матеріалів

Усього 0,00 1656700,00 1656700,00 0,00 1646560,00 1646560,00 0,00 -10140,00 -10140,00



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

№ 
з(п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилен'ія

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Аналіз стану виконання результативних показників
За рахунок коштів інфраструктурної субвенції придбано шкільний автобус - 920,0 тис.грн. (субвенція -> 500,0 тис.грн. снівфі насування місцевий бюджет - 420,0 тис.грн. ) та проведено 
капітальний ремонт частини приміщення Великохутірської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів ім. С.А.Куниці по вул. О.Дорошенка, 126 с.Великий Хутір Драбівського району 
Черкаської області із застосуванням енергоефективнИх технологій на суму 736,0 тис.грн.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвШце)

Соломаха Л.М.
(ініціали/ініціал, прізвіїце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування ’"оловного розпорядника )

2. (0110000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0117130) (0421 ) Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Здійснення заходів із землеустрою 100872,00 0,00 100872,00 99371,96 0,00 99371,96 4500,04 0,00 4500,04

Усього 100872,00 0,00 100872,00 99371,96 0,00 99371,96 4500,04 0,00 4500,04



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

№

3<П
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з'п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхиленій

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Затрат

1 обсяг видатків тис.грн. Кошторис на 2019 
рік 25,00 0,00 25,00 100,90 0,00 100,90 75,90 0,00 75,90

Продукту

2
кількість земель, по яких планується 
провести нормАтивно-грошову оцінку 
земель

тис.га дані обліку
0,16 0,00 0,16 63,00 0,00 63,00 62,84 0,00 62,84

Ефективності

3
середні видатки на 1 га, який планується 
проведення нормативно-грошової оцінки 
земель

тис.грн. розрахунок
4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Якості

4 відсоток виконання робіт до тих, які 
необхідно провести

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2019 року проведено ряд заходів землеустрою, в тому числі здійснено встановлення меж населеного пункту Рецюківщина; 

виготовлено технічну документацію на проведення нормативно-грошової оцінки земель с. Рождественське; 
виготовлено технічну документацію на проведення нормативно-грошової оцінки земель с-ща. Рецюківщина;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.

Соломаха Л.М.
(ініціали ініціал. прізвйіце)

(ініціали Ініціал. прізвіЧце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної проірами)

1. ( ОЮОООО ) Великохутірська сільська рада

2.
(код)

(0110000)
(найменування Головного розпорядника)

Великохутірська сільрада

3.
(код)

( 0116030 )
(найменування відповідального виконавця)

(0620) Організація благоустрою населених пунктів

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

з/п Завдання

1 Забезпечення благоустрою Населених пунктів

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
і Підвищення рівня благоустрою ОТГ 564702,51 10623,00 575325,51 551965, ЗІ 6832,00 558797,31 -12737,20 -3791,00 -16528,20

Усього 564702,51 10623,00 575325,51 551965,31 6832,00 558797,31 -12737,20 -3791,00 -16528,20



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

№
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
Програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 м 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні йоказники бюджетної програми та аналіз їх виконання

jfo 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у пайпорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахуйок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 и 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 загальна площа, що потребує 
благоустрою

га. 11832,60 0,00 11832,60 11832,60 0,00 11832,60 0,00 0,00 0,00

Продукту

і площа благоустрою, які планується 
здійснювати

га. 11832,60 0,00 11832,60 11832,60 0,00 11832,60 0,00 0,00 0,00

Ефективності

і середньорічні витрати на благоустрій 1 га. тис.грн. розрахунок 131,80 0,00 131,80 47,20 0,00 47,20 -84,60 0,00 -84,60
Якості

4 питома вага площі, благоустрій яких 
планується здійснювати, у загальній Площі

відс. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Проведено санітарну очистку та благоустрій територій установ, торгівельних закладів, прибудинкових територій від побутового сміття. Упорядковано територію сільських парків. 
Проведено вирубку Дикої парослі, вигрібання листя, побілку дерев.
Проведено загальносільські суботники по облаштуванню кладовищ (5 одиниць), братських могил, Обеліску Слави, поклонних хрестів на в’їзді (2 одиниці). Упорядковано в’їзний знак 
«Драбівський район», територію біля знаку «Слава праці».
Здійснено висадку дерев (20 одиниць), кущів (20 одиниць), розбито квітники біля установ та організацій (5 одиниць). Приведено в належний стан прибудйнкові території всіх установ, 
організацій, що знаходяться на території Великохутірської громади.
Протягом 2019 року підсобні працівники Великохутірської сільської ради, утримують в належному санітарному стані територію сіл Великохутірської сільської ОТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер Соломаха Л.М.

Матвійчук Л.П.
(ініціали/ініціал, прізвійце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерс+ва фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування Головного розпорядника)

( 0110000 )
(код)

(0115061 )

(код)

Великохутірська сільрада
(найменування відповідального виконавця)

(0810) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- 
' масових заходів серед населення регіону

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту'

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

І Організацій фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, Проведення масових 
фізкультурнО-оздоровчих і спортивних заходів

22035,00 0,00 22035,00 21035,00 0,00 21035,00 -1000,00 0,00 -1000,00

Усього 22035,00 0,00 22035,00 21035,00 0,00 21035,00 -1000,00 0,00 -1000,00



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

№ 
з'п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхиленая

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з'п Показники Одиниця

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 кількість заходів (у розрізі їх видів), Що 
проводяться ЦФЗН V Спорт для всіх\", од.

осіб план заходів 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
кількість людино-днів проведення заходів 
(у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 
"Спорт для всіх"

людино/день план заходів
1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3
середні витрати на проведення одноґо 
заходу (у розргіі їх видів), що проводяться 
ЦФЗН "Спорт для всіх"

грн. розрахунок
20183,00 0,00 20183,00 21035,00 0,00 21035,00 852,00 0,00 852,00

Якості

4
динаміка** кількості заходів (у розрізі їх 
видів), проведених серед населення 
ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно 3 
минулим роком

ВІДС. розрахунок

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

Аналіз стану виконання результативних показників

За 12 місяців 2019 року використано кошти в сумі 21,0 тис.грн., або 95,5 відсотків звітного періоду, зокрема на проведення міжрайонного змагання « Найспортивніше село ».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку Матвійчук Л.П.
(ініціали ініціал, прізвіпце)

Соломаха Л.М.
(ініціали ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у (Редакції наказу Міністерства фінансів України
від.29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування Головного розпорядника)

2. (0110000) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0114082) ( 0829 ) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів , затверджених сільською програмою проведення заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

і Інші заходи в галузі культури і мистецтва

7. Еї и датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№
З/П

Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 108508,00 0,00 108508,00 108058,00 0,00 108058,00 -450,00 0,00 -450,00

Усього 108508,00 0,00 108508,00 108058,00 0,00 108058,00 -450,00 0,00 -450,00



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

№ 
з'п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний
фонд усього загальний 

фони
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні йоказники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з'п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні ре зультативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 Обсяг видатків на проведення культурно- 
мистецьких заходів

грн. рішення про бюджет 25000,00 0,00 25000,00 108508,00 0,00 108508,00 83508,00 0,00 83508,00

Продукту

г Кількість заходів ОД. внутрішній облік 5,00 0,00 5,00 22,00 0,00 22,00 17,00 0,00 17,00
Ефективності

3 Середні витрати на проведення одного 
заходу

тис.грн. розрахунок 5000,00 0,00 5000,00 4932,00 0,00 4932,00 -68,00 0,00 -68,00

Якості

4 Динаміка обсягу видатків у порівнянні з 
минулим періодом

відс. розрахунок 95,00 0,00 95,00 434,00 0,00 434,00 339,00 0,00 339,00

Аналіз стану виконання результативних показників
За 2019 рік проведено 22 заходи, зокрема: прийняли участь у районному огляді-конкурсі «Таланти твої. Драбівщино», участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у 
Всеукраїнському свіяті «Колодія величаймо - весну зустрічаймо» у м. Ірпінь Київської області, участь дитячого фольклорного колективу «Дударик» у Всеукраїнському святі «Великодні 
веснянки та гаївки. Обливаний понеділок» в Музеї народної архітектури та побуту України в с.Пирогово Київської області, участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у 
Першому фестивалі- конкурсі виконавців української народної та фольклорно-автентичної пісні ОТГ Черкащини «Білозір’я - Фольк - Фест» у с. Білозір’я Черкаського району Черкаської 
області, участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у фольклорному святі «3 глибин народних» в м.Черкаси. Працівники культури також прийняли участь у проведенні 
Днів села у с.РождеСтвенське та с-щі Рецюківщина, у Великому Хуторі. Проведено свято Івана Купала, святкування Дня Незалежності, свято Першого звоника, День учителя.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності Головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.П.
(ініціалиїніціал, прізвище)

Соломаха Л.М.
(підпис я (ініціалиїніціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування ♦’оловного розпорядника)

2. ( 0110000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0114060) ( 0828 ) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№
3/П

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

і Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення організації' культурного дозвілля населення і зміцнення 
культурних традицій

443498,00 0,57 443498,57 425579,36 0,57 425579,93 -17918,64 0,00 -17918,64

Залишки по оплаті електроенергії, внаслідок економії

Усього 443498,00 0,57 443498,57 425579,36 0,57 425579,93 -17918,64 0,00 -17918,64



Задатки (надані кредита з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ 
з'п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз (х виконання

№ 
з'п Показники Одиниця

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 кількість установ - усього ОД. Мережа 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

2 кількість установ у тому числі будинків 
культури

од. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

3 кількість установ у тому числі інших 
закладів клубного типу

ОД. 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

4 кількість установ у тому числі кількість 
гуртків

од. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 кількість устане® у тому числі клубів од. 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
6 середнє число окладів (ставок) - усього ОД. штатний роспис 4,75 0,00 4,75 4,15 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00

7 середнє число окладів (ставок) керівних 
працівників

од. штатний роспис 1,25 0,00 1,25 1,15 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00

Є середнє число окладів (ставок) 
обслуговуючого та технічного персоналу

ОД. штатний роспис 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00

9
видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності палаців, будинків 
культури, клубів та інших закладів 
клубного типу

тис.грн.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

10
кількість заходів, які забезпечують 
організацію культурного дозвілля 
населення

од. звітність установи
504,00 0,00 504,00 832,00 0,00 832,00 328,00 0,00 328,00

11 кількість відвідувачів - усього осіб звітність установи 21820,00 0,00 21820,00 34525,00 0,00 34525,00 12705,00 0,00 12705,00

12 кількість відвідувачів у тому числі 
безкоштовно

осіб звітність установи 21820,00 0,00 21820,00 34525,00 0,00 34525,00 12705,00 0,00 12705,00
Якості

13
динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому перюді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

ВІДС. звітність установи

70,00 0,00 70,00 158,00 0,00 158,00 88,00 0,00 88,00



_ _________________________ ___________________ Аналіз стану виконання результативних показників____________________
Працівники культури протягом 2019 року провели 832 заходи, зокрема прийняли участь у проведенні Днів села у с.Роадественське та С-щі Рецюківщина, у Великому Хуторі. Проведен » 

[свято Івана Купала, святкування Дня Незалежності, свято Першого звоника, День учителя. Економія коштів утворилася через відсутність опалення по клубах._________  

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер
(ініціали/ініціал. прізвіЛце)

(ініїїіалн ініціал, прізвіАце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N2 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1 >09)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2. ( 0110000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0114040 ) ( 0824) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації 
(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою 
діяльністю

55038,00 0,00 55038,00 50383,12 0,00 50383,12 ■4654,88 0(00 -4654,88

Усього 55038,00 0,00 55038,00 50383,12 0,00 50383,12 -4654,88 0,00 -4654,88



лдатки (надані кредита з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, Які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

М 
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
Програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

.Vs 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхиленая

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Затрат

і площа приміщень кв. м. 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 цоо 0,00

2 площа приміщень у тому числі виставкова 
площа

кв. м. 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 0.00 0,00

3 кількість виставок ОД. Звітність установи 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
4 кількість музеїв ОД. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
5 кількість установ - усього ОД. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 «,00 0,00

середнє число окладів (ставок) - усього ОД. Штатний роспис 0,75 0,00 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

t середнє число окладів (ставок) керівних 
працівників

ОД. Штатний роспис 0,75 0,00 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

8 середнє число окладів (ставок) 
спеціалістів

од. Штатний 0,75 0,00 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00
Продукту

кількість екскурсій на виставках од. Звітність установи 6,00 0,00 6,00 8,00 0,00 8,00 2,00 (ХОО 2,00
10 кількість екскурсій у музеях ОД. Звітність установи 44,00 0,00 44,00 45,00 0,00 45,00 1,00 цоо 1,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2019 року діяв сільський музей зі штатом 0.75 посад. Під час літнього оздоровлення дітей проводилися екскурсії для школярів громади. За 2019 рік проведено кілька виставок, 
зокрема: «Ми чуемо.тебе, Тарасе, крізь століття». «Спогад про С.А.КУницю». виставка «Петрівочка» та інші. Виконано всі кількісні та якісні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер
(ініціали/ ініціал, прізвище)

(ініціали ініціал, пр із війце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N2 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування ♦’оловного розпорядника)

2. (0110000) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0114030 ) ( 0824 ) Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

І 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, контроль за виконанням

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

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити 3 бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і

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, 
контроль за виконанням

264337,00 35220,00 299557,00 258837,39 13199,80 272037,39 -5499,41 -22020,20 -27519,61

Залишок по спеціальному фонду - сума отриманого книжкового фонду із благодійних джерел

Усього 264337,00 35220,00 299557,00 258837,39 13199,80 272037,39 -5499,41 -22020,20 -27519,61



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

№ 

3<П
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджО'іу) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ Показники Одиниця Джерело
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

З'”п виміру інформації
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 кількість установ (бібліотек) од. Мережа установ 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

г середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 3,25 0,00 3,25 3,15 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00
Продукту

3 кількість книговидач од. звітність установ 13456,00 0,00 13456,00 31263,00 0,00 31263,00 17807,00 0,00 17807,00

4 число читачів тис.ооіб звітність установ 1,45 0,00 1,45 1,13 0,00 1,73 0,28 0,00 0,28

6 бібліотечний фонд тис.
примірників

звіт 15,70 0,00 15,70 15,17 0,00 15,17 -0,53 0,00 -0,53

Проведено списання

6 поповнення бібліотечного фонду тис.грн. звіт 2,00 0,00 2,00 0,10 0,00 0,30 -1,70 0,00 -1,70
і списання бібліотечного фонду тис.грн. звіт 0,40 0,00 0,40 3,50 0,00 3,50 3,10 0,00 3,10

Списання застарілої літератури

Ефективності

В середні витрати на придбання одного 
примірника книжок

грн. розрахунок 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 -65,00 0,00 -65,00

Отримано з благодійних джерел

6 кількість книгоеидач на одного працівника 
(ставку)

од. розрахунок 4140,00 0,00 4(140,00 9619,00 0,00 9619,00 5479,00 0,00 5479,00

Якості

ю
динаміка збільшення кількості книговидач 
у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

Відс. розрахунок

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

11
динаміка поповнення бібліотечного фонду 
в плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього 
періоду

Відс. розрахунок

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



____________ ___________________ Аналіз стану виконання результативних показників________________________________________________
Протягом 2019 року на території ОТІ працювало 4 бібліотеки. У грудні 2019 проведено скорочення 0,75 посади бібліотекаря, внаслідок чого виникли залишки по ФОП з нарахуваннями 
у розмірі місячної заробітної плати. Залишок спеціального фонду 22020 грн. утворився за рахунок отриманих книг від Г'О "Оппортьюніті". Списання бібліотечного фонду перевищило 
планові показники, Тому що було проведено інвентаризації у двох бібліотеках із списанням застарілої літератури. Протягом року виконано всі кількісні та якісні показники.___________
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер
(ініціалиініціал. прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвИце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпню >2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000 ) Великохутірська сільська рада

2.
(код)

(0110000)
(найменування головного розпорядник:!)

Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0113242) ( 1090 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

‘^п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

-кь 
з/п Напрями використання бюджетних коипїв*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

1 Проведення ihwux регіональних .заходів, спрямованих на соціальний 
захист і соціальне забезпечення

55849,00 0,00 55849,00 55849,00 0,00 55849,00 0,00 0(00 0.00

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 78011,00 0,00 78011,00 77531,9Ї7 0,00 77531,97 -479,03 0|00 -479,03

Усього 133860,00 0.00 133860.00 133380,917 0,00 133380,97 -479,03 0(00 -479,03



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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затвердженому паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний! 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

.N*9 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету І

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний, 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 з л 5 7 8 9 ш L 11 17 1Я “
Продукту

1 кількість регіональних заходів од. Звітність установ 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0(00 0,00

і кількість одержувачів одноразової 
фінансової дог/омоги

осів Рішення установи 30,00 0,00 30,00 110,00 0,00 110,00 80,00 0(00 80,00

3 кількість учасників регіональних заходів осів Звітність установ 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0(00 0,00
Ефективності

4 середньомісячний розмір одноразової 
фінансової допомоги

гри. Розрахунок 650,00 0,00 650,00 704,0.0 0,00 704,00 54,00 0(00 54,00

$ середні витрати на проведення одного 
регіонального Заходу

тис.грн. Розрахунок 5000,00 0,00 5000,00 5000,0.0 0,00 5000,00 0,00 0(00 0,00
Якості

■В
динаміка” кількості осіб, яким протягом 
року надано одноразову фінансову 
допомогу (порівняно з минулим роком)

відс. розрахунково
100,00 0,00 100,00 110,00 0,00 110,00 10,00 0(00 10,00

7
динаміка” кількості людей, охоплених 
іншими регіональними заходами, 
спрямованими на соціальний захист і 
соціальне забезпечення (порівняно з 
минулим роком)

Відс. Розрахунок

560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0(00 0,00

Аналіз стану виконаїгня результативних показників

На жадання матеріальної допомоги хжорим жителям громади на придбання подарунки ювілярам, придбання ритуальних наборів на поховання використано 133,4 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності Головного розпорядника у 2019 році виконано, щсі свідчить про результативність бюджетної програми.

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського' обліку

Головний бухгалтер
(ініціали/ініціал, прізвіЬце)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Україна
26 серпня 2014 року Na 836
(у редакцї наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. (0110000) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0113210) (1050 ) Організація та проведення іромадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п Завдання

1 Забезпеченая організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних, коштів за бюджетною програмою
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення організації та проведення робіт 63586,00 38'40,19 1021296,19 63584,(3 38710,19 102294,32 -1,87 0,00 -1,87

Усього 63586,00 38710,19 102296,19 63584,13 38710,19 102294,32 -1,87 0.00 -1,87



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

№ 
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
Програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні Показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 
з бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукту

1 кількість працівників осіб кошторис 13,00 0,00 13,00 20,00 0,00 20,00 7,00 (ЩО 7,00
Ефективності

2 середні витрати на одного працівника грн. розрахунок 5091,15 0,00 5Ю91Д5 5091,15 0,00 .5091,15 0,00 (ЩО 0,00

_______________ ___ ___ Аналіз; стану виконання результативних показників
ДпЯ забезпечення виконання завдання та функцій за даною програмою передбачені коїйтиу сумі 102296,19 грн., в тому числі по загальному фонду - 6351*6 грн., по спеціальному -
38710,19 грн. Касові видатки склали 102294,32 грн., й тому числі по загальному фонду - 63584,13 грн. або 100 % до плану на рік, по спеціальному фонду - 38710,19 грн. обо 100% до 
плану на рік. Протягом 2019 року 3 особи працювало по сшвфінансуванню з районним центром зайнятості на посаді підсобного працівника та 4 особи Но договору ЦПХ._________
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної прогреми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Г оловний бухгалтер
(підіїиі (ініціали/ініціал, прізвійце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у йедакцї наказу Міністерства фінансів України
віл 29 грудня 2018 року № 1:^09)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (ОЮОООО) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2. (0110000 ) Великохутірська сільрада______________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0111020 ) ( 0921 ) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитя1 тим садком, інтернатом
___________________ ' при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ________________ ___

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

, Ціль державної політики
3/'Г1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повне! загальної середньої освіти в денних закладах запільної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних: коштів за бюджетною програмою
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 
загальної середньої освіти

6949626,36 497470,33 7447096,69 6230415,85 487007,24 6717423,09 -719210,51 -10463,09 -729673,60

Касові видатки менші іяіж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків

2

«Придбання шкільного автобуса для Великохутірської 
загальноосвітньої школи І-Ill ступенів ім.. С.А. Куниці, що 
реалізується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на сЬлпммиІянна інгЬпяьтки^тк/nn

0,00 925000,00 925000,00 0,00 925000,00 92,5000,00 0,00 0,00 о,оо



і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього 6949626,36 1422470,33 8372*096,69 6230415,45 1412007,24 7642423,09 -719210,51 -1046.1,09 -729673,60

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

Jlf« 
з/ц Найменування місцевої/ регіональної програма

Затверджено у паспорті бюджетної
Програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Jfe 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (надіних кредитів 
з бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 Усього середньорічне число 
ставок/штатниг одиниць

ОД- Звітність установ 67,47 0,00 67,47 67,47 0,00 67,47 0,00 (1,00 0,00

2 кількість закладів (за ступенями шкір), ОД. Звітність установ 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 (1,00 0,00
3 кількість класів (за ступенями шкіл) ОД. Звітність установ 14,00 0,00 14,00 14,1)0 0,00 14,00 0,00 ((00 0,00

4 середньорічне число ставок/штатник 
одиниць педагогічного персоналу

ОД. Звітність установ 38,47 0,00 38,47 38,47 0,00 38,47 0,00 0,00 0,00

5
середньорічне число ставок/штатник 
одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених др педагогічного 
персоналу,

ОД. Звітність установ

3,50 0,00 3,56 3,30 0,00 3,50 0,00 (1,00 0,00

6 середньорічне число ставок/штатник 
одиниць робітників

ОД. Звітність установ 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00

7 середньорічне число ставок/штатник 
одиниць спеціалістів

ОД- Звітність установ 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Продукту

8
кількість осіб з числа дітей-сиріт та Дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
яким буде виплачуватися одноразова 
грошова допомога при працевлаштуванні

осіб Звітність установ

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 (1,00 0,00

Ефективності!

б середні витрати на 1 учня грн. Розрахунок 39347,00 0,00 33347,00 35807,00 0,00 35807,00 -3540,00 (1,00 -3540,00
10 діто-дні відвідування Дніє Розрахунок 3549,00 0,00 ■1549,00 3549,00 0,00 3549,00 0,00 (1,00 0,00

Якості

11 кількість днів Еіідвідування ДНІВ Розрахунок 1471,00 0,00 1471,00 1471,00 0,00 1471,00 0,00 (і,00_________ ____ 0,00



_ _________________________ ________________ Аналіз; стану виконання результативних показників
На Освіту, а саме надання загальної середньої освіти (школи) з бюджету ОТГ використано 7642,4 тис.грн. при плані 8377,1 тис.грн., шо становить 91,2 відсотки уточненого плану на 
звітний період.
За рахунок капітальних видатків використаної 412,Ф тис. грн. приплат І 422,5 тис.грн., що становить 99,2 відсотків уточненого плану звітного періоду, поточний ремонт 
Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. С.А.Куниці Та поточний ремонт Рецюківського НВК «ЗОНІ І-ІІ ступенів -ДНЗ» - проведено на сум/ 115,2 тислрн., придбання шкільного 
автобуса для Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. С.А.Куниці - на суму 925,0 тис грн., виконання обласної програїйи впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів.інформаційно комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період де- 2021 року придбання лінгафонного кабінету - 177,0 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В пілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.
Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на
сільську раду, а також забезпечити виконання заходів Програма Розвитку освіти Великохутірської ОТГ на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням Рішення сесії №2-14/VII від 
11.01,2019р. (зі змінами). Кредиторська 
заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Г оловннй бухгалтер

Матвійчук Л.П.
(інщіали/інщіал, прізвище)

Соломаха ЛМ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцЬнаказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. ( 0100000 ) Великохутірська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2. ( 0110000 ) Великохутірська сільрада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (0111010) (0910) Надання дошкільної освіти

4. Ці лі державної' політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 
з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми
Ко
з/п Завдання

і Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних: коштів за бюджетною програмою
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів”

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

загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному 
рівні дошкільної освіти та виховання дітей

1213393,00 281156,00 1241.549,00 1092402,92 21556,00 1113958,92 -120990,08 -6600.00 -127590,08

Усього 1213393,00 28156,00 12411549,00 1092402,92 21556,00 1113958.92 -120990,08 ббоо,оо -127590,08



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

№ 
з/п Найм енування місцевої/ регіональної пр играми

Затверджено у паспорті бюджетнім 
арограми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (надіних кредитів 
з бюджету)

Відхиленйя

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього зага<1ьний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 Усього - середньорічне число 
ставок/штатних одиниць

од. Штатний роспис 0,00 0,00 0,00 0,1)0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КІЛЬКІСТЬ Груп ОД. Звітність установ 2,00 0,00 2,00 2,1)0 0,00 2,00 0,00 0,оо 0,00
3 кількість дошкільних навчальних закладів од. Звітність установ 1,00 0,00 1,00 1,1)0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

4 середньорічне число ставок/штатних 
одиниць педагогічного персоналу

ОД. Звітність установ 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5 середньорічне число ставок/штатних 
одиниць робітників

ОД. Звітність установ 5,50 0,00 5,50 5,JO 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00

6 середньорічне число ставок/штатних 
ОДИНИЦЬ СПеЦІЙЛІСТІЕ:

ОД- Звітність установ 0,25 0,00 0,25 0,15 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00
Продукту

7 кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звітність установ 42,00 0,00 42,00 42,1)0 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00

6 кількість дітей,, ідо відвідують дошкільні 
заклади

осіб Звітність установ 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Ефективності!

9 середні витрати на Тдитину грн. Розрахунок 30328,00 0,00 31(328,00 30328,00 0,00 30328,00 0,00 0,оо 0,00
10 діто-дні відвідування грн. Розрахунок 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Якості

11 відсоток охоплення дітей дошкільною 
освітою

ВІДС. Розрахунок 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

12 кількість днів відвідування ОД. Розрахунок 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення касових видатків та планових показників й сумі 127,6 тис.грн. Енаслідк екоиомії по заробітній платі, продуктах та електроенергії (закриття садочків на канікули влітку)



j. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності Головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Головний бухгалтер

Матвійчук Л.Г|.
(ініціали/ініціал, прізвійце)

Соломаха Л.М.
(ініціали/ініціал, прізвйце)(підпис)^'



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нгказ Міністерства фінансів Українл
26 серпня 2014 року № 836
(у йедакцї. наказу Міністерства фінансів України 
віДк29 грудня 2018 року № 1209)

1. (0100000 ) Великохутірська сільська рада

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2.
(код)

(О1ЮО0О) Великохутірська сільрада
(найменування головного розпорядника )

3.
(код)

(0110150 ) (0111 ) ()1Э1аи’>аИ1 ітн«, інформаційно-аналітичне 
районної у місті ради (у разі її створення),

(найменування відповідального виконаЬця)

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
міської, селищної, сільської рад

4. Цілі державної' політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
/Г~| ‘ ‘ ~ ? ". ‘ 1 ■ ‘
з»п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльно сті обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської; селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

Jfe
з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетник: коштів за бюджетною програмою
гривень

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальній 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 11
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 5986373,96 1063273,00 7049646,96 5912662,58 1060659,00 6973321,58 ->3711,38 -2614,00 -76325,38

Усього 5986373,96 1063273,00 7049646,96 5912662,58 1060659,00 6973321,58 ->3711,38 -2614,00 -76325,38



,агки (надані кредита з бюджету) на реалізацію місце вих регіональшіх програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ 
з/п Найменування місцевої/регіональної програма

Затверджено у паспорті бюджетної
Програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

І 2 3 4 5 6 7 « 9 10 11
УСЬОГО

9. Результативні Показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 
з бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 37,00 0,00 37,00 35,00 0,00 35,00 -2,00 0,00 -2,00
Протягом року відбулось скорочення штатної чисельності.

Продукту

2 кількість отриманих листів, звернень, заяі 
скарг

ОД- журнал реєстрації 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

3 кількість прийнятих нормативно-превових 
актів

од. журнал реєстрації 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,оо 0,00
Ефективносте

* кількість виконаних листів, звернень. заяЕ 
скарг на одного працівника

од. внутрішній облік 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5 кількість прийнятих нормативно-превових 
актів на одного працівника

од. внутрішній облік 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,оо 0,00

6 витрати на утримання однієї штатнсії 
одиниці

тис.грн. внутрішній облік 125,70 0,00 125,70 199,10 0,00 199,20 73,50 0,00 73,50

Аналізі стану виконання результативнігх показників
Залишки асигнувань, по заробітній платі, у зв'язку з економією за рахунок вакантних посад. Залишки по кекв 2210 та 2240 у сумі 3,1 тис.Грн. у зв'язку із меншим від запланованого 
придбанням матеріалів та оплати послуг з поточного ремонту. По КЕКВ 2270 залишок: 52,2' тис.грн. - економія по елекі роенерп та прирбдньому газу. Із бюджету ОТЕ використано 5 
912,7 тис.грн. при плані 5 986,4 тис.грн., що становить 98,8 відсотки уточненого плану на звітний період.
Із поточних видаткі Профінансовано оплату праці із нарахуванням, опіата комунальник послуг та енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), інші видатки (пеня, штраф із сплати за 
телекомунікаційні послуги) із загального обсягу видатків в сумі 5,6 тис. грн. та на окремі заходи державних та регіональних програм .
За рахунок катталыйих видатків використано 184,2 Тис. грн. при плані 192,9 тис.грн... що становить 95,4 відсотка уточненого плану звітного періоду( капітальний ремонт приміщення 
та реконструкція вузла обліку природного газу)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, що свідчить про результативність бюджетної програми.



-ся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділ}' фінансів та бухгалтерського обліку

Твловний бухгалтер


