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

1. 3700000

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2020 рік

Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради (головний розпорядник)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради (відповідальний виконавець)

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

0160 територіальних громадах

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з мстою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку громади

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2
1 Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку громади

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 Здійснення органом місцевого самоврядування повноважень, наданих 
законодавством

38 341,00 38 341,00 37 846,90 37 846,90 -494,10 -494,10

УСЬОГО 38 341,00 38 341,00 37 846,90 37 846,90 -494,10 -494,10



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

Усього

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 2 2 2 2

Видатки на утримання 
фінансового відділу

грн. бюджет Зачепилівської селищної 
ради зі змінами

38341 38341 37846,9 37846,90 -494,10 -494,10

Віталій ЄВОЙЛОВ

(ініціали та прізвище)


