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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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
0.00 8,424,364.13 -58,435.87 0.00 -58,435.871 Заробітна плата з нарахуваннями 8,482,800.00 0.00 8,482,800.00 8,424,364.13

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

22,859.14 0.00 22,859.14 -28,140.86 0.00 -28,140.862 Інші видатки 51,000.00 0.00 51,000.00
149,808.00 0.00 -192.00 -192.00

4 Оплата за використані енергоносії 441,500.00 0.00 441,500.00
3 Капітальний ремонт приміщень 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

5 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 200,800.00 11,350.00 212,150.00

205,393.17 0.00 205,393.17

УСЬОГО 9,305,900.00 161,350.00 9,467,250.00
6 Інші послуги 129,800.00 0.00 129,800.00

Економія за рахунок вакантних посад

Закриття навчальних закладів на карантин та змешення вартості через проведення тендерів

8,977,138.18 161,158.00 9,138,296.2 -328,761.82 -192.00 -328,953.8
0.00 123,867.99 -5,932.01 0.00 -5,932.01123,867.99

200,653.75 11,350.00 212,003.75 -146.25 0.00 -146.25

-236,106.83 0.00 -236,106.83
149,808.00



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

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
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

Усього 0.00

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

48 41.5 0 41.50

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

спеціальний 
фонд

0.00 0.00

-6.50 0.00 -6.501 кількість штатних 
одиниць од. Звіт по мережі 48 0

2
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг

од.
Журнали реєстрації

2000 0 2000 2058 0

0 Продукту

309.00 -21.00 0.00

2058.00 58.00 0.00 58.00

3
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од.
Журнали реєстрації

330 0

0 Ефективності

6 витрати на утримання 
однієї штатної одиниці тис.грн. Звіт по мережі 179854 0

58.00

5
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів на одного 

працівника

од.

Журнали реєстрації

480 0 480 482 0

2000 2058 0 2058.00 58.00 0.004
кількість виконаних 

листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не заповнення вакансій

36462.58179854 216316.58 0 216316.58 36462.58 0.00

482.00 2.00 0.00 2.00

од.

Журнали реєстрації

2000 0

-21.00330 309 0



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних 
громадах

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 "
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень"

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
0.00 1,127.18 -6,872.82 0.00 -6,872.82

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

1 Видатки на відрядження 8,000.00 0.00 8,000.00 1,127.18

  гривень

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

517,141.18 0.00 517,141.18 -32,858.82 0.00 -32,858.822 Оплата праці 550,000.00 0.00 550,000.00
Відміна поїдок в звязку із карантином, перехід на on-line спілкування

Економія преміального фонду

0.00 518,268.36 -42,531.64 0.00 -42,531.64УСЬОГО 560,800.00 0.00 560,800.00 518,268.36
0.00 0.00 0.00 -2,800.00 0.00 -2,800.003 Оплата послуг 2,800.00 0.00 2,800.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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
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

Усього 0.00

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 3.00 0.00 0.00

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

спеціальний 
фонд

0.00 0.00

0.00

0 Продукту

0 кількість штатних 
одиниць од. Звіт по мережі 3 0 3 3

0
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг

од.
Журнали реєстрації

820 0 -5.00

0
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од.
Журнали реєстрації

54 0 54 62 0

820 815 0 815.00 -5.00 0.00

62.00 8.00 0.00 8.00

0 Ефективності

172756.00 172569.10 0.00 172569.100 витрати на утримання 
однієї штатної одиниці тис.грн. Звіт по мережі 186.9 0 186.9 172756 0



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Проведення виборів до місцевих рад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 "
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень"

1 Проведення виборів до місцевих рад

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Заходи  по реалізації державних програм - проведення виборів 573,106.00 0.00 573,106.00 0.00 0.00 0.00 -573,106.00 0.00 -573,106.00

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

УСЬОГО 573,106.00 0.00

  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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

-573,106.0573,106.00 0.00 0.00 0.00 -573,106.00 0.00

0.00



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

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді Верхнянської ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Формування творчої особистості, розвиток художніх навичок та прищеплення учням традицій української культури, розширення художнього сприйняття різних видів мистецтва, організація людських почуттів, 
духовного росту людини.

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Заробітна плата з нарахуваннями 253,000.00 0.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 -253,000.00 0.00 -253,000.00

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

2 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 163,000.00 0.00

  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

-163,000.00
3 Інші послуги 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00

163,000.00 0.00 0.00 0.00 -163,000.00 0.00
0.00 -10,000.00

4 Капітальний ремонт приміщень 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -426,000.00 -250,000.00 -676,000.0

0.00 -250,000.00 -250,000.00
УСЬОГО 426,000.00 250,000.00 676,000.00 0.00 0.00



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

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
0 Затрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 1 0 0

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

0.00 -1.00 0.00 -1.00

2
середнє число окладів 
(ставок) педагогічного 

персоналу
од.

 звіт по мережі
7 0

1
середнє число окладів 

(ставок) керівних 
працівників

од.
 звіт по мережі

1

-7.00

3 середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів од.  звіт по мережі 1 0 1 0 0

7 0 0 0.00 -7.00 0.00

0.00 -1.00 0.00 -1.00

4
середнє число окладів 

(ставок) 
обслуговуючого та 

технічного персоналу

од.

 звіт по мережі

1 0 -1.00

5
видатки на отримання 

освіти у школах 
естетичного виховання - 

всього

тис.грн.

Звіт

676 0 676 0 0

1 0 0 0.00 -1.00 0.00

0.00 -676.00 0.00 -676.00

0 Продукту

0
середня кількість учнів, 
звільнених від плати за 

навчання
осіб

 звіт по мережі
32 0 32 0 0 0.00 -32.00 0.00 -32.00

6
середня кількість учнів, 
які отримують освіту у 

школах естетичного 
виховання, - всього

осіб

 звіт по мережі

111 0

0

витрати на навчання 
одного учня, який 

отримує освіту в школах 
естетичного виховання

грн.

Звіт

6.1 0

-111.00

0 Ефективності

111 0 0 0.00 -111.00 0.00

-6.106.1 0 0 0.00 -6.10 0.00



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної 
первинної медико- санітарної допомоги

1 Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата за використані енергоносії 220,600.00 0.00 220,600.00 0.00 0.00 0.00 -220,600.00 0.00 -220,600.00

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

2 Оплата праці 381,000.00 0.00

  гривень

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

-381,000.00
3 Медикаменти 107,500.00 0.00 107,500.00 0.00 0.00 0.00 -107,500.00

381,000.00 0.00 0.00 0.00 -381,000.00 0.00
0.00 -107,500.00

4 Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00

УСЬОГО 909,100.00 32,000.00 941,100.00 0.00

0.00 -32,000.00 -32,000.00
5 Інші послуги 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -909,100.00 -32,000.00 -941,100.0
0.00 -200,000.00 0.00 -200,000.00



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

Найменування місцевої/регіональної програми 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
Бюджет участі 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,000.00 -25,000.00

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

0.00 -909,100.00 -32,000.00 -941,100.00
0.00 -909,100.00 -7,000.00 -916,100.00

Усього 909,100.00 32,000.00 941,100.00 0.00 0.00
Здоровя населення Верхнянської ОТГ 909,100.00 7,000.00 916,100.00 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення пільговими медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Безкоштовне забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Інші виплати населенню 396,100.00 0.00 396,100.00 0.00 0.00 0.00 -396,100.00 0.00 -396,100.00

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

396,100.00 0.00 396,100.00 0.00

  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
Здоровя населення Верхнянської ОТГ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0.00 0.00 -396,100.00 0.00 -396,100.0

2 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

УСЬОГО

0.00 0.00 0.00 0.00Усього 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

396100 0 0 0.00

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

-396100.00 0.00 -396100.00

0 Продукту

1

видатки на забезпечення 
медикаментами хворих 

на цукровий діабет грн. Звіт 396100 0

осіб

 звіт по мережі

48 0

3
забезпеченість хворих 

на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

відс.
Звіт

100 0

-48.00

0 Ефективності

48 0 0 0.00 -48.00 0.002
кількість хворих на 
цукровий діабет, що 

забезпечуються 
препаратами інсуліну

-100.00100 0 0 0.00 -100.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Відшкодування пільгових медикаментів деяким категоріям населення Верхнянської ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної 
первинної медико- санітарної допомоги

1 забезпечення своєчасного відшкодування вартості пільгових медикаментів

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Інші виплати населенню 295,000.00 0.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 -295,000.00 0.00 -295,000.00

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

2 Медикаменти 5,000.00 0.00

  гривень

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

-5,000.00
3 Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря 0.00 960,800.00 960,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00
-960,800.00 -960,800.00

4 Інші послуги 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00

УСЬОГО 374,000.00 1,080,800.00 1,454,800.00 0.00

-74,000.00 0.00 -74,000.00
5 Капітальний ремонт приміщень 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -374,000.00 -1,080,800.00 -1,454,800
0.00 0.00 -120,000.00 -120,000.00



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

Найменування місцевої/регіональної програми 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
Здоровя населення Верхнянської ОТГ 300,000.00 960,800.00 1,260,800.00 0.00 0.00 0.00 -300,000.00 -960,800.00 -1,260,800.00

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.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

0.00 -300,000.00 -960,800.00 -1,260,800.00Усього 300,000.00 960,800.00 1,260,800.00 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Видатки на відрядження 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000.00 0.00 -2,000.00

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

0.00 0.00 -593,800.00 0.00

  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

2 Оплата праці 593,800.00 0.00 593,800.00 0.00 -593,800.00
3 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00

-600,800.00 0.00 -600,800.0
0.00 -5,000.00

УСЬОГО 600,800.00 0.00 600,800.00 0.00 0.00 0.00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0.00

спеціальний 
фонд

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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

8 0 0 0.00

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

2

у тому числі 
професіоналів, фахівців 

та робітників, які 
надають соціальні 

послуги

од. Звіт по мережі 8 0 8

1 кількість штатних 
одиниць персоналу од. Звіт по мережі 8 0

0 0 0.00 -8.00 0.00 -8.00

-8.00 0.00 -8.00

3

чисельність осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)

осіб Звіт по мережі 85 0 85 0 0

0 Продукту

0.00 -85.00 0.00 -85.00

4

чисельність осіб, 
забезпечених 
соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

послуг)

осіб Звіт по мережі 85 0

5

чисельність 
обслуговуваних на 1 

штатну одиницю 
професіонала, фахівця 

та робітника, які 
надають соціальні 

послуги

осіб Звіт по мережі 10 0

-85.00

0 Ефективності

85 0 0 0.00 -85.00 0.00

-10.0010 0 0 0.00 -10.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт у Верхнянській ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння соціального розвитку територіальної 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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Заробітна плата з нарахуваннями 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 -50,000.00 0.00 -50,000.00

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

0.00 0.00 -50,000.00 0.00

  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 виконання

-50,000.00УСЬОГО 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 
захисту населення,надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання  соціальних послуг громадянам похилого віку та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Одноразові допомоги 450,500.00 0.00 450,500.00 0.00 0.00 0.00 -450,500.00 0.00 -450,500.00

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

0.00 0.00 -42,000.00 0.00

  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

2 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 -42,000.00
3 Інші послуги 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 -2,500.00

-495,000.00 0.00 -495,000.0
0.00 -2,500.00

УСЬОГО 495,000.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00 0.00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма сприяння молодіжному руху 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00

спеціальний 
фонд

0.00 -22,000.00 0.00 -22,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

0.00 -300,000.00 0.00 -300,000.00

Програма соціальної підтримки учасників АТО, 
ООС та членів їх сімей 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

Цільова програма соціального захисту населення 
Верхнянської сільської ради ОТГ 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

0.00 -60,000.00 0.00 -60,000.00

Програма забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

0.00 -392,000.00 0.00 -392,000.00

0.00 -10,000.00 0.00 -10,000.00

Усього 392,000.00 0.00 392,000.00 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата праці і нарахування 590,000.00 0.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 -590,000.00 0.00 -590,000.00

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

0.00 0.00 -1,000.00 0.00

  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

2 Видатки на відрядження 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 -591,000.0

-1,000.00
УСЬОГО 591,000.00 0.00 591,000.00 0.00 0.00 0.00 -591,000.00



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

спеціальний 
фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 0 0.00 -3.00

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

0.00 -3.00

2 середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів од. Звіт по мережі 4.75 0 4.75 0

1
середнє число окладів 

(ставок) керівних 
працівників

од. Звіт по мережі 3 0 3

0 0.00 -4.75 0.00 -4.75

3 кількість установ 
(бібліотек), од. Звіт по мережі 9 0.00 -9.00

0 Продукту

0 9 0 0 0.00 -9.00

4 число читачів тис.чол. Звіт по мережі 3 0.00 -3.00
5 бібліотечний фонд тис. примірників Звіт по мережі 63.1 0 63.1 0

0 3 0 0 0.00 -3.00
0 0.00 -63.10 0.00 -63.10

6 поповнення 
бібліотечного фонду тис. примірників Звіт по мережі 0

0 0.00 -55000.00 0.00 -55000.00

0.00 0.00

7 кількість книговидач од. Звіт по мережі 55000 0 55000 0

0 0 0 0 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата праці з нарахуваннями 1,595,000.00 0.00 1,595,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,595,000.00 0.00 -1,595,000.0

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

0.00 0.00 -421,000.00 0.00

  гривень

2 Плата за використані енергоносії 421,000.00 0.00 421,000.00 0.00 -421,000.0
3 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 60,000.00 5,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 -60,000.00 -5,000.00 -65,000.0
4 Інші видатки 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 -500.0
5 Видатки на відрядження 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

7 Капітальний ремонт приміщень 0.00 300,000.00 300,000.00

0.00 -1,000.00 0.00 -1,000.0
6 Інші послуги 270,000.00 5,000.00 275,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -300,000.00 -300,000.0
0.00 0.00 -270,000.00 -5,000.00 -275,000.0

УСЬОГО 2,347,500.00 380,000.00 2,727,500.00
8 Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря 0.00 70,000.00 70,000.00

0.00 0.00 0.00 -2,347,500.00 -380,000.00 -2,727,500
0.00 0.00 0.00 -70,000.00 -70,000.00.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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
Бюджет участі 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

спеціальний 
фонд

0.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 8.5 0 0

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

0.00 0.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00Усього 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

0.00 -8.50 0.00 -8.50

2 середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів од. 6.5 0

1
середнє число окладів 

(ставок) керівних 
працівників

од. 8.5

-6.50

3 середнє число окладів 
(ставок) робітників од. 7 0 7 0 0

6.5 0 0 0.00 -6.50 0.00

0.00 -7.00 0.00 -7.00

4 кількість установ - 
усього од. 9 0 -9.00

6
кількість установ - 

усього у тому числі: 
будинків культури

од. 9 0 9 0 0

9 0 0 0.00 -9.00 0.00

0.00 -9.00 0.00 -9.00

0 Продукту

9 кількість відвідувачів - 
усього осіб 6200 0

8 кількість реалізованих 
квитків шт. 0 1000 1000 0 0

-6200.006200 0 0 0.00 -6200.00 0.00

0.00 0.00 -1000.00 -1000.00



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, організація культурно-мистецьких міроприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація культурно-мистецьких міроприємств

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 -80,000.00 0.00 -80,000.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00

  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 культурно-мистецьких заходів 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00 -100,000.00

2 Інші послуги 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -80,000.00

0.00
УСЬОГО 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 -80,000.00



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

спеціальний 
фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

-100,000.00 0.00 -100,000.00Усього 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Підтримка  проведення  спортивної роботиу Верхнянській ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Відшкодування витрат на харчування 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

2 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 100,000.00 0.00

  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

2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

-100,000.00
3 Інші послуги 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 -23,000.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00

-123,000.00 0.00 -123,000.0
0.00 -23,000.00

УСЬОГО 123,000.00 0.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00



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

Програма розвитку фізичної культури і спорту 123,000.00 0.00 123,000.00 0.00 0.00

спеціальний 
фонд

0.00 -123,000.00 0.00 -123,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

5 0 0 0.00

0 Затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

0.00 -123,000.00 0.00 -123,000.00Усього 123,000.00 0.00 123,000.00 0.00 0.00

2
кількість регіональних 
змагань з олімпійських 

видів спорту, од.
од. Звіт по мережі 5 0 5

1

кількість навчально-
тренувальних зборів з 

олімпійських видів 
спорту з підготовки до 
регіональних змагань, 

од.

од. Звіт по мережі 5 0

0 0 0.00 -5.00 0.00 -5.00

-5.00 0.00 -5.00

3

кількість людино-днів 
навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських 
видів спорту з 
підготовки до 

регіональних змагань, 
од.

од. 1333 0 1333 0 0

0 Продукту

0.00 -1333.00 0.00 -1333.00

0 Ефективності

0.00 -30.00 0.00 -30.004

середні витрати на один 
людино-день навчально-
тренувальних зборів з 

олімпійських видів 
спорту з підготовки до 
регіональних змагань, 

грн.

грн. 30 0 30 0 0



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустроюсіл верхнянської ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього 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

11

спеціальний 
фонд  усього

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

-720,500.00
-190,000.00 0.00 -190,000.00

3

1 Оплата послуг 720,500.00 0.00 720,500.00 0.00

6 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )

2 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3 Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
4 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5 Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд

2 Плата за вуличне освітлення 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00

9 Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11 Забезпечення благоустрою кладовищ

0.00 0.00 -720,500.00 0.00
9 10

5 Інші видатки 0.00 0.00 0.00

0.00 -125,000.00 0.00 -125,000.00
4 Капітальний ремонт інших обєктів 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -100,000.00 -100,000.00

6 Інші комунальні послуги 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00 0.00 -30,000.000.00



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

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
Бюджет участі 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 -75,000.00 0.00 -75,000.00

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
0 Затрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 0 0 0.00

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

7 Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря 0.00 59,700.00 59,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59,700.00 -59,700.00
0.00 0.00 -1,065,500.00 -159,700.00 -1,225,200УСЬОГО 1,065,500.00 159,700.00 1,225,200.00 0.00

0.00 -920,500.00 0.00 -920,500.00
0.00 -845,500.00 0.00 -845,500.00

Усього 920,500.00 0.00 920,500.00 0.00 0.00
Програма благоустрою населених пунктів 845,500.00 0.00 845,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000
площа та протяжність 
об`єктів дорожнього 

господарства (в розрізі 
їх видів),

тис.кв.м 0 0



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата послуг 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 -200,000.00 0.00 -200,000.00

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

0.00 0.00 -200,000.00 0.00

  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
Розвиток земельних відносин 199,000.00 25,731.60 224,731.60 172,361.20 25,731.60 198,092.80 -26,638.80 0.00 -26,638.80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

-200,000.0УСЬОГО 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

0.00 -26,638.80Усього 199,000.00 25,731.60 224,731.60 172,361.20 25,731.60 198,092.80 -26,638.80



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Верхнянської ОТГ у 2020 році  за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Зимове утримання доріг 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00 -20,000.00

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

0.00 -336,800.00 -336,800.00
3

  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

2 Капітальний ремонт доріг комунальної власності 0.00 336,800.00 336,800.00 0.00 0.00 0.00

УСЬОГО 350,000.00 336,800.00 686,800.00 0.00
Оплата послуг по ремонту доріг 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00

0.00 0.00 -350,000.00 -336,800.00 -686,800.0
0.00 -330,000.00 0.00 -330,000.000.00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Утримання та розвиток автомобільних доріг 20,000.00 1,000,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 -1,000,000.00 -1,020,000.00

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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12

0.00 -20,000.00 -1,000,000.00 -1,020,000.00Усього 20,000.00 1,000,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0117463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів

0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Капітальний ремонт доріг комунальної власності 0.00 213,200.00 213,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -213,200.00 -213,200.00

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

0.00 -213,200.00 -213,200.0

  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 благоустрою населених пунктів 0.00 213,200.00 213,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -213,200.00 -213,200.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

УСЬОГО 0.00 213,200.00 213,200.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -213,200.00 -213,200.00Усього 0.00 213,200.00 213,200.00 0.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Інші видатки 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 0.00 -5,000.00

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

-5,000.00 0.00 -5,000.00

  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 виконання

УСЬОГО 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12



1.

2.

3.

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

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського 
підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата послуг 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,000.00 -30,000.00

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

0.00 -30,000.00 -30,000.00

  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 виконання

УСЬОГО 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0950100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Оплата послуг 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 -15,000.00

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

0.00 -15,000.00 -15,000.00

  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 виконання

УСЬОГО 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10 11 12



1.

2.

3.

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

0110000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Верхнянська сільська рада ОТГ 40170117
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0118700 8700 0133 Резервний фонд 0950100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру по Верхнянській сільсьій раді ОТГ у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення непередбачених видатків, які не мають постійного характеру

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

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

9 10 11
1 Інші видатки 242,500.00 0.00 242,500.00 0.00 0.00 0.00 -242,500.00 0.00 -242,500.00

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

0.00 0.00 -242,500.00 0.00

  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 виконання

-242,500.0УСЬОГО 242,500.00 0.00 242,500.00 0.00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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

13

усього

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Сільський голова Михайло  Маліборський

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лілія Зубаль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
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