
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)(8)(0)(0) (9) (8) (0) (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

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)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

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

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

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

(код бюджету)

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Виконання заходів місцевих програм

Забезпечення партнерських відносин з державними установами та ефективної співпраці.

Завдання

Забезпечення якості  послуг населенню та установам територіальної 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

1 102 415 567 185 669 600 102 415 117 185 219 600 - -450 000 -450 000

102 415 567 185 669 600 102 415 117 185 219 600 - -450 000 -450 000

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 - 100 000 100 000 - - - - -100 000 -100 000

2 50 000 450 000 500 000 50 000 - 50 000 - -450 000 -450 000

3 40 000 - 40 000 40 000 - 40 000 - - -

4 12 415 17 185 29 600 - - - -12 415 -17 185 -29 600

102 415 567 185 669 600 90 000 - 90 000 -12 415 -567 185 -579 600

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

Сума видатків грн. Кошторис 102 415,00 567 185,00 669 600,00 102 415,00 117 185,00 219 600,00 - -450 000,00 -450 000,00

2 продукту

Кількість населених пунктів од. Стат.звіт 6,00 - 6,00 6,00 - 6,00 - - -

Кількість розпорядників коштів
од.

Казначейський
звіт

4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 - - -

3 ефективності

Видатки на один населений пункт грн. розрахунок 17 069,00 - 17 069,00 17 069,00 - 17 069,00 - - -

Видатки на одного розпорядника грн. розрахунок 25 604,00 189 061,60 214 665,60 25 604,00 39 062,00 64 666,00 - -149 999,60 -149 999,60

4 якості

Усього

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

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

2

Забезпечення ефективної діяності казначейської служби

Програма міліції

Запобігання надзвичайних ситуацій

Програма військово - патріотичного виховання молоді

Усього

N
з/п

Відхилення
Джерело

інформації
Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Субвенція державному бюджету

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



- - - - - - - - -

Не профінансовано видатки по спецфонду через відсутність проведених тендерних процедур

Бюджетна програма по загальному фонду виконана в повному обсязі, по спецфонду на 23%

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

Сенів С. Д.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (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}


