
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 0100000

Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету иа 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної

0111 ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зачепилівської селищної ради

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядуванні»!

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п 1 Іапрями 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 Здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих 
зако нодавство м

9 822 248,00 54 350,00 9 876 598,00 9 729 553,98 54 350,00 9 783 903,98 -92 694,02 0,00 -92 694,02

УСЬОГО 9 822 248,00 54 350,00 9 876 598,00 9 729 553,98 54 350,00 9 783 903,98 -92 694,02 0,00 -92 694,02

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

I ї-їотлх 1 Л » 11 OllOn/xV/rSOrmiinTir TTZ41* ПГ, 1-ПО х л ї JT Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення



.лииу KtutitiM міицивоі/риї іигіильшл і при і рими 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

Програма соціально-економічного розвитку 9 822 248,00 54 350,00 9 876 598,00 9 729 553,98 54 350,00 9 783 903,98 -92 694,02 0,00 -92 694,02
Усього 9 822 248,00 54 350,00 9 876 598,00 9 729 553,98 54 350,00 9 783 903,98 -92 694,02 0,00 -92 694,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

кількість штатних 
одиниць

од. штатний розпис 70 0 70 42 0 42,00 -28,00 0,00 -28,00

Видатки на утримання 
апарату селищної ради

грн. бюджет Зачепилівської селищної 
ради

9822248 54350 9876598 9729553,98 54350 9783903,98 -92694,02 0,00 -92694,02

Продукту
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг

од.
журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції 3500 0 3500 4184 0 4184,00 684,00 0,00 684,00

кількість прийнятих 
і юрмативно-правових 

актів
од.

журнал реєстрації НПА
900 0 900 307 0 307,00 -593,00 0,00 -593,00

кількість виконаних 
листів, звернень

од.
журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції
2000 0 2000 1662 0 1662,00 -338,00 0,00 -338,00

Ефективності
кількість виконаних 

листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника

од.

розрахунок

0 0 0 40 0 40,00 40,00 0,00 40,00

витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

грн. розрахунок 0 0 0 231656 0 231656,00 231656,00 0,00 231656,00

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од.

розрахунок

0 0 0 7 0 7,00 7,00 0,00 7,00

підпис)

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ__________________
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

3.

(код)

0110191

(найменування відповідального виконавця)

0160 Проведення місцевих виборів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад та селищного голови

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

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

№ 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 Проведення виборів 1 099 869,00 0,00 1 099 869,00 1 097 983,32 0,00 1 097 983,32 -1 885,68 0,00 -1 885,68

УСЬОГО 1 099 869,00 0,00 1 099 869,00 1 097 983,32 0,00 1 097 983,32 -1 885,68 0,00 -1 885,68

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми расові 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



«ого 0,00 I I I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Проведення виборів 
депутатів сільських, 

селищних рад (кошти 
державного бюджету)

грн. бюджет 1099869 0 1099869 1097983,32 0 1097983,32 -1885,68 0,00 -1885,68

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ__________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

(код)

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п Ціль державної політики

1 2
1 Надання соціальних послуг, тобто догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку’, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

б. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 2

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

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 б 7 8 9 10 11

1 забезпечення функціонування територіального центру Зачепилівської 
селищної ради

3 169 781,00 104 363,00 3 274 144,00 3 169 602,03 256 515,67 3 426 117,70 -178,97 152 152,67 151 973,70

УСЬОГО 3 169 781,00 104 363,00 3 274 144,00 3 169 602,03 256 515,67 3 426 117,70 -178,97 152 152,67 151 973,70

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

Ыогх* ЖХХТТХ ГТХОТТГТГХ * <1 ртілплї/гчлпі ZXTTO ТТТ TTZxV ггтллппоігтг
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

iviivij,cbuj/pci іиіїшіьниі ііриірами 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
Програма соціально-економічного розвитку 3 169 781,00 104 363,00 3 274 144,00 3 169 602,03 256 515,67 3 426 117,70 -178,97 152 152,67 151 973,70

Усього 3 169 781,00 104 363,00 3 274 144,00 3 169 602,03 256 515,67 3 426 117,70 -178,97 152 152,67 151 973,70

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N 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

кількість установ од. ЗВІТНІСТЬ 1 0 1 1 0 1,00 0,00 0,00 0,00
кількість штатних 

одиниць персоналу
од. звітність 42 0 42 35,5 0 35,50 -6,50 0,00 -6,50

Витрати на утримання 
територіального центру, 

всього
грн.

селищний бюджет
3127448 104363 3231811 3169602,03 256515,67 3426117,70 42154,03 152152,67 194306,70

Витрати на прведення 
заходів соціальної 

програми підтримки 
громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю, 
сімей, дітей та молоді на 

2019 рік

грн/рік

селищний бюджет

42333 0 42333 42184,8 0 42184,80 -148,20 0,00 -148,20

Продукту а

чисельність осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)

осіб

звітність

379 0 379 479 0 479,00 100,00 0,00 100,00

Ефективності
чисельність 

обслуговуваних на 1 
штатну одиницю 

професіонала, фахівця та 
робітника, які надають 

соціальні послуги

осіб

звітність

9 0 9 14 0 14,00 5,00 0,00 5,00

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ__________________
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113210 1050 Організація та проведення громадських робіт

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Проведення громадських робіт, суспільно-корисних робіт

5. Мета бюджетної програми
Проведення громадських робіт, суспільно-корисних робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення організації та проведення громадських 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 громадських робіт на території Зачепилівської селищної 
ради

657 353,00 732 000,00 1 389 353,00 657 344,56 124 643,82 781 988,38 -8,44 -607 356,18 -607 364,62

УСЬОГО 657 353,00 732 000,00 1 389 353,00 657 344,56 124 643,82 781 988,38 -8,44 -607 356,18 -607 364,62

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

Найменування місцевоі/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми

, 1

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма організації та проведення громадських 
робіт

657 353,00 732 000,00 1 389 353,00 657 344,56 124 643,82 781 988,38 -8,44 -607 356,18 -607 364,62

Усього 657 353,00 732 000,00 1 389 353,00 657 344,56 124 643,82 781 988,38 -8,44 -607 356,18 -607 364,62

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N 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

обсяг видатків на 
залучення до 

громадських робіт
грн. кошторис 657353 732000 1389353 613907,76 124643,82 738551,58 -43445,24 -607356,18 -650801,42

Обсяг видатків на 
залучення в суспільно- 

корисних роботах
грн. кошторис 43437 0 43437 43436,8 0 43436,80 -0,20 0,00 -0,20

Продукту
кількість осіб, залучених 

до громадських робіт осіб план 28 28 56 127 0 127,00 99,00 -28,00 71,00

Кількість осіб, 
залучених до суспільно 

корисних робіт
осіб план 27 0 27 11 0 11,00 -16,00 0,00 ' -16,00

Ефективності
середні витрати на одну 

особу, залучену до 
громадських робіт

грн. розрахунок 2179 2179 4358 4834 0 4834,00 2655,00 -2179,00 476,00

Якості
питома вага залучених 

до громадських робіт до 
зпланованих

відс. план 100 0 100 454 0 454,00 354,00 0,00 354,00

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113242 1Q90 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 1 Іідтримка громадян селищної ради, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях, виділенням матеріальної допомоги

5. Мета бюджетної програми
11адаппи грошової допомоги громадянам селищної ради, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Сприяти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення

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

№ 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 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 500 000,00 0,00 500 000,00 480 470,00 0,00 480 470,00 -19 530,00 0,00 -19 530,00

УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000,00 480 470,00 0,00 480 470,00 -19 530,00 0,00 -19 530,00

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

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



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма надання матеріальної допомоги 500 000,00 0,00 500 000,00 480 470,00 0,00 480 470,00 -19 530,00 0,00 -19 530,00

Усього 500 000,00 0,00 500 000,00 480 470,00 0,00 480 470,00 -19 530,00 0,00 -19 530,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N 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

Заплановано видатків на 
виплату грошової 

допомоги населенню
грн.

розпис селищного бюджету 3 
уточненнями 500000 0 500000 480470 0 480470,00 -19530,00 0,00 -19530,00

в тому числі видатки на 
надання одноразової 

мат. до помоги для 
встановлення 

і ндиві дуального 
_______ опалення_______

грн.

документація

160000 0 160000 146970 0 146970,00 -13030,00 0,00 -13030,00

Продукту
кількість отримувачів 

пільг (включаючи членів 
сім'ї)

осіб
звітність

ПО 0 ПО 96 0 96,00 -14,00 0,00 -14,00

Ефективності
середній розмір витрат 

на надання матеріальної 
допомоги на одну особу

грн.

звітність

4000 0 4000 3500 0 3500,00 -500,00 0,00 -500,00

Якості
питома вага 

відшкодованих пільг до 
нарахованих

відс.
внутрішній облік

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

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116013 Q620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ 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 Розрахунки за спожиту електроенергію по водонапірним баштам 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

УСЬОГО 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

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

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



Програма благоустрою 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00
Усього 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

кількість водонапірних 
башт

од. звітність 0 4 4 0 4 4,00 0,00 0,00 0,00
Плата за електроенергію 
но водонапірних баштах грн. звітність 0 40000 40000 0 0 0,00 0,00 -40000,00 -40000,00

видатки на будівництво 
водозбірної башти 
Рожнове ького та 

будівництво водогону

грн.

бюджет зі змінами

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

Оплата топографічних 
послуг з реконструкції 

системи водопостачання 
в с.Семенівка

грн.

рішення ХХХХІІ сесії селищної 
ради від 10.09.2020

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

Продукту
кількість 

домогосподарств, які 
користуються водою

од.
звітність

0 163 163 0 0 0,00 0,00 -163,00 -163,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної прогр

—і— . /7 хСелищний голова \ х
1 co ( ІД/ і'■ >П \
и LxxiJ / сП X / //X/■&
t\ \ AL/ / ! // x\\ , -J \ -----77------------------- :----'-------------------------------------

ip x у > // (підпис)
X\ //
XvAaglA //

Начальник фінансового відділу ----- ________________________
Q ^вй^Дпідп^)

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

_ Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



0100000

(код)

0110000

(код)

0116020

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0^20 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або
________________________________________________ надають житлово-комунальні послуги_______________________________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Надання фінансової підтримки підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги
2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів забюджетною 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 Надання фінансової підтримки водопровідно-каналізаційним 
комерційним підприємствам

42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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



вонюі мкцивинрсі юнгшьнш ідрмірами 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
Програма соціально-економічного розвитку 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Надання фінансової 
підтримки КП 

"Зачепилівське ВКП" 
єдиний соціальний 

внесок

грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

12000 0 12000 12000 0 12000,00 0,00 0,00 0,00

Надання фінансової 
підтримки КП 

"Водоканал" - Сомівка грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

30000 0 30000 30000 0 30000,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної про

Селищний голова nJ®/ N - / \qZA\/ \ s
І

Д Ф \ k \у у---- ------- U------ 1 ---- :---------------------------------
\\*5<s>\ /о *7/ (підпис)
\\ X. //

‘ у/
Начальник фінансового відділу 

~~—~ ^^шдпи<ї)>

.. і

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою села

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3 Організація 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 5 6 7 8 9 10 11

1 підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської селищної ради 5 789 268,00 349 476,00 6 138 744,00 5 667 848,56 349 473,34 6 017 321,90 -121 419,44 -2,66 -121 422,10

УСЬОГО 5 789 268,00 349 476,00 6 138 744,00 5 667 848,56 349 473,34 6 017 321,90 -121 419,44 -2,66 -121422,10

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

1 ї-їоТЖХ«ОГrtтогіїїп »ттгчТ
Затверджено у паспорті бюджетної програми

і?
Касові видатки (надані кредити з бюджету)

гривень

Відхилення



;ванюі місцевим риі іинольнмі ідрої рами 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
Програма благоустрою 5 789 268,00 349 476,00 6 138 744,00 5 667 848,56 349 473,34 6 017 321,90 -121 419,44 -2,66 -121 422,10

Усього 5 789 268,00 349 476,00 6 138 744,00 5 667 848,56 349 47334 6 017 321,90 -121 419,44 -2,66 -121 422,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

витрати на організацію 
благоустрою населених 

пунктів
грн. ЗВІТНІСТЬ 5789268 349476 6138744 5667848,56 349473,34 6017321,90 -121419,44 -2,66 -121422,10

в тому числі видатки на 
придбання мотокос 

Штіль FS250
грн. звітність 0 45836 45836 0 45836 45836,00 0,00 0,00 0,00

в тому числі видатки на 
придбання відбійного 

молотка Makita НМ 
1307С

грн. звітність 0 28000 28000 0 28000 28000,00 0,00 0,00 0,00

в тому числі придбання 
зварювального автомату 

(інвертора) (200F) гри.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

0 7420 7420 0 7420 7420,00 0,00 0,00 0,00

в тому числі видатки на 
придбання бензинових 

мотопил MS260 грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

0 11220 11220 0 11220 11220,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

/А/ fl л?
Селищний голова /Л? ІК ХЖХХх

і s 1 млі K-'t3! і /zzvtc—-—
ц Sy і Сьу/ / /Зя—г-------- . ґ" __________
\\* /S' Ц 1 (підпис)

У/*//
тт , . • • fl/Начальник фінансового відділу ї Н ________________

^.^^(підтїс?)

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ__________________
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2020 рік

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
3. 0116083 0610 інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення житлом прийомні сім’ї

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом сімен, які виховують дітей-енріт, дітей,позбавлених батьківського піклуванняна шляхом придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для 
дитячих будинків сімейного типу

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення житлом прийомні сім'ї

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

№ з/і і 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 Придбання житла прийомним сім'ям 0,00 422 251,00 422 251,00 0,00 422 251,00 422 251,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 422 251,00 422 251,00 0,00 422 251,00 422 251,00 0,00 0,00 0,00

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

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



ііаимспуьаннл місцевий реї існольмсі при і рами 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
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Придбання житла 
прийомним сім'ям

грн. бюджет селищної ради зі змінами 0 422251 422251 0 422251 422251,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки затвердженій бюджетній програмі придбано жи у) для дитини-сироти (вартість житла - 422 251 грн.)

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

^043978^ Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117130 042] 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

1 2
1 Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2

1 Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок

2 Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів забюджетною 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 Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок

39 065,00 0,00 39 065,00 39 064,66 0,00 39 064,66 -0,34 0,00 -0,34

УСЬОГО 39 065,00 0,00 39 065,00 39 064,66 0,00 39 064,66 -0,34 0,00 -0,34

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



гривень

Найменування місцевої/регіопальної 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
Програма землеустрою 39 065,00 0,00 39 065,00 39 064,66 0,00 39 064,66 -0,34 0,00 -0,34

Усього 39 065,00 0,00 39 065,00 39 064,66 0,00 39 064,66 -0,34 0,00 -0,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

обсяг витрат на 
виготовлення технічної 

документації з 
і юрмативно-грошової 

оцінки

тис. грн. ЗВІТНІСТЬ 39065 0 39065 39064,66 0 39064,66 -0,34 0,00 -0,34

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



0100000

(код)

0110000

(код)

0117310

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування головного розпорядника)

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення населення питною водою

5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 
проживання мешканців селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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 Реконструкція системи водопостачання 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 0,00 0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми

. t
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
Програма соціально-економічного розвитку 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 194 244,00 194 244,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Всього видатки на 
будівництво об'єктів 

ЖКГ грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

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

Видатки на 
реконструкцію системи 

водопостачання із 
заміною башти 
Рожнове ького у 
с.Миколаївка

грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

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

Видатки на 
реконструкцію водогону 
до вул.Чайковського в 

с. Олекса ндрівка
грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

0 175362 175362 0 175362 175362,00 0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт 
мережі водопостачання 

по вул.Центральній 
с.Леб'яже

грн.

бюджет зі змінами

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

Реконструкція мереж 
водопостачання по вул. 

Шкільній в селі 
Семенівка 

(виготовлення ПКД)

грн.

бюджет зі змінами

0 18882 18882 0 18882 18882,00 0,00 0,00 0,00

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Проектування будівництва об'єктів

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 підвищення рівня благоустрою територіїЗачепилівської селищної ради 0,00 130 366,00 130 366,00 0,00 130 365,05 130 365,05 0,00 -0,95 -0,95

УСЬОГО 0,00 130 366,00 130 366,00 0,00 130 365,05 130 365,05 0,00 -0,95 -0,95



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

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

Програма соціально-економічного розвитку 0,00 130 366,00 130 366,00 0,00 130 365,05 130 365,05 0,00 -0,95 -0,95
Усього 0,00 130 366,00 130 366,00 0,00 130 365,05 130 365,05 0,00 -0,95 -0,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

[Задатки на проведення 
капітального ремонту 

монументу Матері- 
Вітчизни

грн.

кошторис з уточненнями

0 130366 130366 0 130365,05 130365,05 0,00 -0,95 -0,95

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Виконано капітальний ремонт монументу Матері-Вітчизні у смтДаче(їіїдо^а:х 

району VyXx

І/1 Г~~~~ \\
Селищний голова і \ ї (' ЧУДоА. Z

і co $/ ні /І/ \ о—
! с 1 КДМ і"-JL2 >
11 ф A------- -------------------------------------------
\\* sA x* /?' Аадпис) 
\\ <o\ Z? *//

V4 4‘ //
и I- - • %.Начальник фінансового відділу хх. ,

..................... ■■■■■■■■

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

__  Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117368 0420 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення населення питною водою, виплата заборгованості за коригування проекту будівництва міні-поля зі штучним покриттям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції! з інших бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Реконструкція системи водопостачання, виплата заборгованості за коригування проекту будівництва міні-поля зі штучним покриттям

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
Виплата заборгованості за коригування проекту будівництва міні-поля 

зі штучним покриттям 0,00 378 169,00 378 169,00 0,00 376 928,70 376 928,70 0,00 -1 240,30 -1 240,30

УСЬОГО 0,00 378 169,00 378 169,00 0,00 376 928,70 376 928,70 0,00 -1 240,30 -1 240,30

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



гривень

Найменування місцевоі/регіопальної 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

Програма соціально-економічного розвитку 
Зачепилівського району

0,00 378 169,00 378 169,00 0,00 376 928,70 376 928,70 0,00 -1 240,30 -1 240,30

Усього 0,00 378 169,00 378 169,00 0,00 376 928,70 376 928,70 0,00 -1 240,30 -1 240,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Видатки на 
реконструкцію системи 

водопостачання
грн.

бюджет селищної ради зі змінами

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

Виплата заборгованості 
за коригування проекту 
будівництва міні-поля зі 

штучним покриттям
грн.

Рішення селищної ради від 
10.09.2020 № 3606 "Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 
23 грудня2019 року №2648 "Про 
селищний бюджет на 2020 рік"

0 378169 378169 0 376928,7 376928,70 0,00 -1240,30 -1240,30

Реконструкція системи 
водопостачання з 
заміною Башти 

Рожновеького 15 м3 по 
вул. Харківській в селі 

Миколаївка

грн.

бюджет зі змінами

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

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0100000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення капітального ремонту дороги

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 Оплата послуг за здійснення поточного ремонту вуличного покриття 850 000,00 0,00 850 000,00 849 934,88 0,00 849 934,88 -65,12 0,00 -65,12

2 Капітальний ремонт дороги 0,00 70 728,00 70 728,00 0,00 70 728,00 70 728,00 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО 850 000,00 70 728,00 920 728,00 849 934,88 70 728,00 920 662,88 -65,12 0,00 -65,12

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

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма соціально-економічного розвитку 850 000,00 70 728,00 920 728,00 849 934,88 70 728,00 920 662,88 -65,12 0,00 -65,12



Усього I 850 000,00 I 70 728,00 | 920 728,00 | 849 934,88 | 70 728,00 | 920 662,88 | -65,12 | 0,00 | -65,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

площа вулично- 
дорожньої мережі

тис. кв.м звітність 600 0 600 600 0 600,00 0,00 0,00 0,00
витрати на очистку від 
снігу та обробку ПСС 
вулично-дорожньої 

мережі

грн. звітність 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

видатки на проведення 
поточного ремонту 

дорожнього покриття
грн. звітність 850000 0 850000 849934,88 0 849934,88 -65,12 0,00 -65,12

Витрати на придбання 
асфальто-бетонної 

суміші
грн. бюджет 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Витрати на придбання 
пісчано-сольової суміші грн. звітність 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Видатки на капітальний 
ремонт дороги

грн. бюджет селищної ради зі змінами 0 70728 70728 0 70728 70728,00 0,00 0,00 0,00
Продукту

площа вулично- 
дорожньої мережі, на 

якій планується 
здійснити очистку від 
снігу та обробку ПСС

тис. кв.м

звітність

600 0 600 0 0 0,00 -600,00 0,00 -600,00

Ефективності
середня вартість 1 кв.м. 
затрат в зимовий період 

по вулично-дорожній 
мережі

грн.

звітність

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

Я кості
динаміка 

відремонтованої за 
рахунок поточного 

ремонту площі вулично- 
дорожньої мережі 

порівняно з попереднім 
поком

в іде.

звітність

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

Здаїис)

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування бюджетної програми)

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117462
_ . _, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
0456 _

державного бюджету
(код) (КФКВК)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення катітального ремонту доріг

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності

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

№ 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 Капітальний ремонт дороги 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 0,00 0,00

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

Найменування місцевоі/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



програма соціально-економічного розвитку 
Зачепилівського району

0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 999 900,00 999 900,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Видатки на капітальний 
ремонт доріг грн.

бюджет селищної ради зі змінами
0 999900 999900 0 999900 999900,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконано капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева від »2 до будинку № 72 в селі Скалонівка, Зачспилівського району, Харківської області

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020 рік

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Підтримка асоціації оргіив місцевого самоврядування у Харківській області

5. Мста бюджетної програми
Під гримка асоціації оргіив місцевого самоврядування у Харківській області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Сплата членських внесків в асоціацію оргіив місцевого самоврядування у Харківській області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів забюджетною 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 сплата внесків 18 600,00 0,00 18 600,00 17 800,00 0,00 17 800,00 -800,00 0,00 -800,00

УСЬОГО 18 600,00 0,00 18 600,00 17 800,00 0,00 17 800,00 -800,00 0,00 -800,00

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



гривень

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконаній

N 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

розмір членських 
внесків до асоціації 

ОМС за рік
грн. Звітність 18600 0 18600 17800 0 17800,00 -800,00 0,00 -800,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118311 OSH Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Підтримка території селища у належному стані

5. Мета бюджетної програми
Підтримка території селища у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 підтримання у належному стані території селища

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

№ 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 Придбання розсади квітів для озеленення території об'єднаної громади 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 200,00 -15 200,00

УСЬОГО 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 200,00 -15 200,00

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



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Найменування місцевоі/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
Програма благоустрою 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 200,00 -15 200,00

Усього 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 200,00 -15 200,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N 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

витрати на придбання 
сміттєвих баків

грн. ЗВІТНІСТЬ 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

витрати на придбання 
однорічних зелених 

насаджень
грн.

бюджет селищної ради зі змінами
0 15200 15200 0 0 0,00 0,00 -15200,00 -15200,00

Продукту
кількість придбаних 

сміттєвих баків
од.

внутрішня ЗВІТНІСТЬ 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності
Середні витрати на 
придбання однієї 

одиниці
грн.

внутрішня ЗВІТНІСТЬ

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

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118700 0133 Резервний фонд

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Виконання повноважень, наданих державою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення резервного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Резервний фонд селищного бюджету

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

№ 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 Резервний фонд селищного бюджету 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

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

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



гривень

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

Олена ПЕТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Віталій ЄВОЙЛОВ_________________
(ініціали та прізвище)


