
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2020року 

1. _0100000_ _________________ Баштанська районна рада ____________  
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. __0110000 _ _____________ Баштанська районна рада ______  
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
3. 0110150                         Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення      

         (КПКВК МБ)             діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),    

                                                             міської, селищної, сільської рад  

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
(тис. грн) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3301,600 8,615 3310,215 3273,199 8,5 3281,699 19,901 0,115 20,016 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

 

№ 

з/п 

КПКВК  КФКВК 
Підпрограма/завдання  

бюджетної програми 2 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

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

1. 0110150 0110150 

 

 

Підпрограма 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

   Завдання          
   Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

3096,6 8,515 

 

3105,115 3090,99 8,500 3099,49 5,61 0,115 5,725 



 

2

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення),   

міської, селищної, 

сільської рад  
   Забезпечення 

збереження 

енергоресурсів 

205,0 0 205,0 182,205 0 182,205 22,795 0,000 22,795 

   Усього 3301,6 8,515 3310,115 3273,195 0 3273,195 28,405 0,115 28,52 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період     

             (тис. грн) 

Назва 

регіональної цільової програми та 

підпрограми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Регіональна цільова програма 1          

Підпрограма 1          

Підпрограма 2          

…          

Усього          

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми  

на звітний 

період 

Виконано за 

звітний 

період (касові 

видатки/нада

ні кредити) 

Відхилен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0110150 Підпрограма 1      

 

 Завдання 1 

Завдання Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  

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

1  затрат         



 

3

1.1.  Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 19,5 19,5 - 

1.2. 
 

Кількість автомобілів Од. 
Технічний 

паспорт 
1 

1 - 

1.3. 
 

Погашення кредиторської заборгованості  тис.грн. 
Річний 

фінансовий звіт 
- 

- - 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
2  продукту        

2.1 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Од. 

Журнали 

вхідних,вихідних 

документів, 

реєстраційно-

контрольні картки 

 

819 

 

785 
- 

2.2 

 
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та 

розпоряджень голови районної ради 
Од. 

Порядок денний 

сесії, журнал 

реєстрації 

розпоряджень 

 

302 

 

297 
- 

2.3 
 Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, 

рішень постійних комісій 
Од. 

Протоколи засідань 

постійних комісій 

607 341 - 

2.4 
 Кількість проведених  засідань постійних комісій, 

нарад, семінарів, сесій 
Од. Протоколи 

 

81 

 

47 
- 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3  ефективності        

3.1 

 Кількість прийнятих нормативно-правових актів та 

розпоряджень голови районної ради на одну 

посадову особу місцевого самоврядування (п.2,2/14 

осіб) 

Од. розрахунок 

 

      21,57 

 

 

 

     21,21 

 

 

 

3.2 
 Витрати на утримання однієї штатної одиниці 

(19,5) 
тис.грн. розрахунок 

 

124,3 
167,8 

 
 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
4  якості        

4.1 
 Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у 

порівняні з попереднім роком 
% розрахунок 

78,04 98,34  

4.2 

 Відсоток  отриманих та виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім 

роком 

% розрахунок 

96,58 95,84  

4.3 

 
Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, 

рішень постійних комісій у порівнянні з 

попереднім роком 

% 

Протоколи 

засідань 

постійних 

комісій 

99,51 56,17  



 

4

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2019 році 

відбулася економіяпо оплаті за воду, електроенергію, газопостачання  

 
0110150 Завдання 2 

 
     

2.  затрат      

 

 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг, всього, з них на: 
Од. 

Звіт по 

мережі, 

штатах і 

контингента

х 

   

2.1  Оплату водопостачання та водовідведення тис.грн. звітність           3,746 5,0  
2.2  Оплату електроенергії тис.грн. звітність 46,486 70,0  
2.3  Оплату природнього газу тис.грн. звітність 100,179       172,0  

2.4 

 

Площа  приміщень, що опалюється кв.м. 

технічна 

документаці

я 

 

2010,9 2010,9 

- 

3.  продукту      

3.1 
 Обсяг споживання  енергоресурсів у натуральному 

виразі,  у тому числі 
    

   

3.2  Водопостачання та водовідведення куб.м. звітність 136 103 - 

3.3 
 

Електроенергії 
тис.кВт.г

од. 
звітність 

19,130 
15,8 

- 

3.4 
 

Природнього газу 
тис.куб.

м. 
звітність 

8,01 
13,904 

- 

4.  ефективності      

 
 Середній обсяг споживання  комунальних послуг,  

у тому числі: 
    

   

4.1 

 
Водопостачання та водовідведення ( куб.м. на 1 

кв. м. загальної  площі) 

 куб.м. на 1 

кв. м. 

загальної  
площі 

розрахунок 6,7 5,1 
- 

4.2 
 Електроенергії (тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної  

площі) 

кВт.год. 1 кв. 

м. загальної  

площі 
розрахунок 9,51 7,86 

- 

4.3 

 
Природнього газу (тис.куб.м. 1 кв. м. загальної  

площі) 

тис.куб.м. 1 

кв. м. 

загальної  
площі 

розрахунок 3,98 6,91 
- 

5.  якості      
  Споживання енергоресурсів у грошовому виразі в (гр.2.8,      



 

5

порівнянні з попереднім роком 2.9, 2.10) 
5.1  Водопостачання та водовідведення % розрахунок 174,48 1323,4 - 
5.2  Електроенергії % розрахунок 120,42 150,58 - 
5.3  Природнього газу % розрахунок 165,56 171,7 - 

   
  Аналіз стану виконання результативних показників 

  Завдання 2      
  …      
  Підпрограма 2      
  Завдання 1      
  …      

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 

             

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 

 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

Голова районної ради                                                        __________  ____Анатолій ПЕТРОВ_____ 
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

Начальник  відділу, головний бухгалтер                       __________  ___Альона ПУСТОВАР____  
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)             


