
2021 рік

1. (3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(3)(7)(1)(9)(7)(1)(0) (9) (7) (1) (0) (0) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

2

гривень

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Фінансовий відділ Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області (4)(4)(1)(4)(3)(4)(8)(5)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(1)(4)(3)(4)(8)(5)Фінансовий відділ Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів

спільного користування (код бюджету)

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Надання додаткових послуг із позашкільної освіти  та медичного обслуговування

Сприяння всебічному розвитку дитини. Збереження здоров`я жителям громади.

Завдання

Збільшення кількості дітей,які навчаються в позашкільних закдадах

Створення належних умов для лікування жителів громади

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 765 467 - 1 765 467 1 227 029 - 1 227 029 -538 438 - -538 438

1 765 467 - 1 765 467 1 227 029 - 1 227 029 -538 438 - -538 438

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 765 467 - 1 765 467 1 227 029 - 1 227 029 -538 438 - -538 438

1 765 467 - 1 765 467 1 227 029 - 1 227 029 -538 438 - -538 438

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

1 затрат

Обсяг субвенції грн. розрахунок 1 765 467,29 - 1 765 467,29 1 227 029,29 - 1 227 029,29 -538 438,00 - -538 438,00

2 продукту

 кількість жителів громади од. статистичні дані 4 737,00 - 4 737,00 4 737,00 - 4 737,00 - - -

кількість дітей зайнятих в позашкільній освіті в
інших територіальних громад

од.

Інформація
закладів

позашкільної
освіти

157,00 - 157,00 119,00 - 119,00 -38,00 - -38,00

3 ефективності

видатки на одного жителя грн. розрахунок 372,70 - 372,70 259,03 - 259,03 -113,67 - -113,67

видатки на одного учня грн. розрахунок 11 245,00 - 11 245,00 10 311,00 - 10 311,00 -934,00 - -934,00

4 якості

- - - - - - - - -

Усього

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Утримання об'єктів охорони здоров'я спільного користування

Усього

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Джерело
інформації

Одиниця виміру

Відхилення
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Субвенції іншим територіальним громадам

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



Невиконання планових показників за бюджетною програмою пов`язано із зменшенням обсягів запланованих послуг

Бюджетна програма профінансована в межах фактично наданих послуг

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Бойчук Г. П.
(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Сенів С. Д.
(ініціали/ прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


