
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.  1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради__________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.  .______ 1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.  1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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
спеціальн 
ий фонд разом

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
616,10500 25,50000 641,60500 577,18308 24,90000 602,08308 38,92192 0,60000 39,52192

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

N0
з/п

КТКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2
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

2 3 4 5 6 і 7 і 8 і 9 10 11 12 13

1014080 1014080 - Інші заклади та заходи в галузі 
культури і мистецтва 616,105 25,500 641,605 577,18308 24,900 602,08308 38,922 0,600 39,522

1 1014081 - Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва 388,310 25,500 413,810 388,28713 24,900 413,18713 0,023 0,600 0,623 і

0829 1014081

Забезпечення складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ культури 
згідно з затвердженими кошторисами

388,310 25,500 413,810 388,28713 24,900 413,187 0,023 0,600 0,623

2 1014082 - Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 227,795 0,000 227,795 188,89595 0,000 188,89595 38,89905 0,00000 38,89905

0829 1014082 Забезпечення інформування і задоволення 
творчих потреб інтересів громадян, їх 
естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу.

227,79500 227,79500 188,89595 188,89595 38,89905 0,00000 38,89905



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Культурно-мистецька Програма Покровської територіальної громади на 2018 рік
227,79500 227,79500 188,89595 188,89595 38,89905 0,00000 38,89905

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної теритолріальної громади на 
2018 рік

25,50000 25,50000 24,90000 24,90000 0,00000 0,60000 0,60000

Усього 227,79500 25,50000 253,29500 188,89595 24,90000 213,79595 38,89905 0,60000 39,49905

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період І

Виконано за звітний період (касові 
видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

1014080 - Інші заклади в галузі культури і мистецтва 616,105 577,18308 38,92192

1014081 - Забезпечення д іяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 388,310 388,28713 0,02287

Завдання

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

1. Показники затрат

централізованих бухгалтерій ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах на 2018 
рік

1 1 0

середньорічна кількість штатних одиниць од. штатний розпис на 
2018 рік 3 3 0

видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва грн. кошторис на 2018 рік 388,310 388,28713 0,02287

2. Показники продукту

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах на 2018 
рік

22 22 0

3. Показники ефективності

кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця од. розрахунково 7,33 7,33 0

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. І розрахунково 129,437 129,42904 0,00762

1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва 227,795 188,89595 38,89905



Завдання

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх 
естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

1. Показники затрат
видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. кошторис на 2018 рік 227,79500 188,89595 38,89905

2. Показники продукту

кількість заходів всього од.

культурно-мистецька 
Програма Покровської 

територіальної 
громади на 2018 рік 11 11

0,00

у тому числі 0,00

кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) од.

культурно-мистецька 
Програма Покровської 

територіальної 
громади на 2018 рік

10 10

0,00

кількість фестивалів ОД.

культурно-мистецька 
Програма Покровської 

територіальної 
громади на 2018 рік

1 1 0,00

3. Показники еф ективності
середнівитрати на проведення одного заходу - всього тис.грн. розрахунково 20,70864 17,17236 3,53628

у тому числі середні витрати

на один інший культурно-освітній захід тис.грн. розрахунково 22,77950 18,88960 3,88991

на один фестиваль тис.грн. розрахунково 18,000 18,000 0,000
4. Показник якості

динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього періоду % розрахунково

0 0 0,00

0. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4 
____________________________  (тис.грн)__________________________

Код Найменування джерел надходжень кп квк

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період
Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом

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

Т.Ф. Колісник 
(ініціали та прізвище)

Начальник соціально-гуманітарного відділу
(підпис)

Головний бухгалтер
(тдпиб)

Л.І.Самохліб 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

(КПКВК МБ)

________ 1010000
(КПКВК МБ)

1014060

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради___________
(найменування головного розпорядника)

Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради

0828
(КФКВК)1(КПКВК МБ)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 
(найменування бюджетної програми)

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4175,57600 187,83800 4363,41400 4122,55762 181,49434 4304,05196 53,01838 6,34366 59,36204

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

№
КФКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

з/п
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 І 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0828 1014060
Забезпечення організації культурного 
дозвілля населення ї зміцнення культурних 
традицій

4175,57600 187,83800 4363,41400 4122,55762 181,49434 4304,05196 53,01838 6,34366 59,36204



Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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
спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Державна/регіональна цільова програма 1
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної теритолріальної громади на 
2018 рік

106,958 106,958 106,738 106,738 0,00 . 0,22 0,22

Підпрограма 1
Усього

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

№
з/п

Показники
Одниця 
виміру !

Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення ї  зміцнення культурних 
традицій 4175,57600 4122,55762 53,01838

1. Показники затрат

кількість установ - всього ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

10 10 0

у тому числі:

центрів дозвілля ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

1 1 0

у тому числі:

філій од.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

2 2 0

будинків культури ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

5 5 0

клубів од.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

4 4 0

середнє число окладів (ставок) всього од, штатний розпис 52,00 52,00 0,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників ОД. штатний розпис 9,75 9,75 0,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів) од. штатний розпис 17,25 17,25 0,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу ОД. штатний розпис 25,00 25 0,00



№
з/п

Показники Одниця
виміру

Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові 
видатки/надані кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури грн. кошторис на 2018 рік 4175,57600 4122,55762 53,01838

2. Показники продукту

кількість відвідувачів - всього осіб журнал обліку роботи
23200 30898

-7698

у тому числі:

безкоштовно осіб журнал обліку роботи 23200 30898 -7698

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення ОД.
перспективний план 
роботи на 2018 рік 170 437

-267

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування од. кошторис на 2018 рік 1 1 0,00

кількість об"єктів, на яких проведено капітальний ремонт од.

Програма соціально- 
економічного та 

культурного розвитку 
Покровської селищної 

теритолріальної 
громади на 2018 рік 2 2

0,00

3. П оказники еф ективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового 
користування тис.грн. розрахунково

20,000 19,78080
0,22

середні витрати на проведення капітального ремонту тис.грн. кошторис на 2018 рік
86,958 86,95720

0,00

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці ТИС.фН. розрахунково
80,300 79,27995

1,02

середні витрати на одного відвідувача тис.грн. розрахунково 0,180 0,13342 0,04656

середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунково 24,562 9,43377 15,12844

4. Показник якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду %

розрахунково 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
___________________________________________________________  - _________ _________________________________ _________________________________ ____________________________________________________ (тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План звітного періоду Касові видатки за звітний період
Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту
загальн 
ий фонд

спеціальний
фонд

Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

Разом

І 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Начальник соціально-гуманітарного відділу ’______________________  ________________________Т.Ф.Колісник
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
(підпис)

Л.І.Самохліб 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.  1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.  1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________________________________
(КПКВК МБ) ~ (найменування відповідального виконавця)

3.  1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
210,99200 0,00000 210,99200 210,52953 0,00000 210,52953 0,46247 0,00000 0,46247

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

№
з/п КТКВ КПКВК

Підпрограма/завдання бюджетної 
програми2

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 11 12 13

1 0824 1014040

Забезпечення збереження популяризації 
духовного надбання нації (розвиток 
інфраструктури музеїв), забезпечення 
виставковою діяльністю.

210,99200 0,00000 210,99200 210,52953 0,00000 210,52953 0,46247 0,00000 0,46247



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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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

спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державна/регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 
період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 .

Завдання

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток 
інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. 210,99200 210,52953 0,46247

1. Показники затрат

кількість установ - всього од.

зведення планів по 
мережі, штатах і 
котрангентах на 

2017 рік

1 1 0,00

у тому числі

музеїв

зведення планів по 
мережі, штатах і 
котрангентах на 

2017 рік

1 1 0,00

середнє число окладів (ставок) всього од, штатний розпис 2,25 2,25 0,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,75 0,75 0,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів) од. штатний розпис 1,00 1,00 0,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. штатний розпис 0,50 0,50 0,00

площа приміщень м2 технічний паспорт 346 346 0
у тому числі виставкова площа м2 технічний паспорт 340 340 0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв тис.грн. кошторис 210,99200 210,52953 0,46247

2. Показники продукту
кількість проведених виставок у музеях од. журнал обліку 35 43 -8
кількість екскурсій в музеях од. журнал обліку 260 257 3
кількість екскурсій на виставках од. журнал обліку 40 90 -50
кількість експонатів - всього тис.од. журнал обліку 5,168 5,168 0,00



№
з/п

Показники
Одниця
виміру

Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 
період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

у тому числі буде експонуватися у плановому періоді тис.од. журнал обліку 2,34 3,5 -1,16

кількість відвідувачів виставок осіб журнал обліку 1500 1530 -ЗО

у тому числі:

безкоштовно осіб журнал обліку 1500 1530 -ЗО

кількість відвідувачів музеїв осіб журнал обліку 3302 3305 -3

у тому числі:

безклштовно осіб журнал обліку 3302 3305 -3

3. Показники ефективності
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунково 93,774 93,569 0,206

середні витрати на 1 відвідувача тис.грн: розрахунково 0,064 0,064 0,000

середні витрати на 1 кв.м виставочної площі тис.грн. розрахунково 0,621 0,619 0,001

4. Показник якості
динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду %

розрахунково 0 0 0,00

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього періоду %

розрахунково 0,00

динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду %

розрахунково 0 0 0,00

відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного 
музейного фонду %

розрахунково 45,3 67,7 -22,4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Касові видатки за звітний 

період
Прогноз 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

Начальник соціально-гуманітарного відділу

Головний бухгалтер

Т.Ф.Колісник
(підпис) (ініціали та прізвище)

(2^
Л.І.Самохпіб

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

1000000
(КПКВК МБ)

________ 1010000
(КПКВК МБ)

1014030

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника)

Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради

0824 
(КФКВК)1 .(КПКВК МБ)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування відповідального виконавця)

. Забезпечення діяльності бібліотек 
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1189,23300 39,95000 1229,18300 1183,13341 39,83100 1222,96441 6,09959 0,11900 6,21859

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

№
з/п КФКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2

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 11 12 13

1 0824 1014030

Забезпечення доступності для громадян 
документів та інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних потреб 
громадян, сприяння професійному та 
освітньму розвитку громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль за виконанням

1189,23300 39,95000 1229,18300 1183,13341 39,83100 1222,96441 6,09959 0,11900 6,21859



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державна/регіональна цільова програма 1
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 
2018 рік

36,450 36,450 36,331 36,331 0,000 0,119 0,119

Підпрограма 1
Усього 0,00 36,450 36,450 0,00 36,331 36,331 0,00 0,119 0,119

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 
період і

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 ! 6 7 '

Завдання і

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов 
для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 
освітньму розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх 
облік, контроль за виконанням

тис.грн. 1189,23300 1183,13341 | 6,09959

1. Показники затрат

кількість установ (бібліотек) - всього од.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

1 1 0,00

у тому числі філій од.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

8 8 0,00

середнє число окладів (ставок) всього од, штатний розпис 15,00 15,00 о.оо !

середнє число окладів (ставок) керівних працівників ОД. штатний розпис 4,00 4,00 0,00 |

середнє число окладів (ставок) спеціалістів) ОД. штатний розпис 10,50 10,5 0,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. штатний розпиб 0,50 0,5 0,00

видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек грн. кошторис на 2018 рік 1189,23300 1183,13341 6,09959

2. Показники продукту
кількість придбаних періодичних видань ОД. кошторис на 2018 рік ЗО ЗО 0,00
кількість придбаних книг од. кошторис на 2018 рік 90 90 0,00

число читачів тис.осіб щоденник роботи 
бібліотеки 5,00 І 5,00

0,00

бібліотечний фонд тис.прим. сумарна книга 96,6 101,1 -4,50 ;

бібліотечний фонд тис.грн. сумарна книга 500,6 568,2 -67,60

поповнення біблотечного фонду тис.прим. сумарна книга 0,800 1,9 -1,10

поповнення бібліотечного фонду тис.грн. сумарна книга 60,00 88,9 -28,90

списання бібліотечного фонду тис.прим. сумарна книга 18,000 14,800 3,20

списання бібліотечного фонду тис.грн. сумарна книга 9,200 8,300 0,90



№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 
період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити) Відхилення

кількість книговидач од.
щоденник роботи 

бібліотеки 64000 73107 -9107

3. Показники еф ективності

середні витрати на придбання одиниці періодичних видань тис.грн. розрахунково 0,100 0,100 0

середні витрати на придбання однієї книги тис.грн. розрахунково 0,100 0,100 0

кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунково 4267 4874 -607

середні затрати на обслуговування одного читача тис.грн. розрахунково' 0,23785 0,23663 0,00122

4. Показник якості
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього періоду %
розрахунково 0 0 0,00

динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього періоду %

розрахунково о • 0 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом загальний

фонд
спеціальни 

й 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 !

Т.Ф.Колісник 
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Л.І.Самохліб
(ініціали та прізвище)

Начальник соціально-гуманітарного відділу _________________________
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

3.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

_______ 1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(КПКВК МБ)

1013240
(КПКВК МБ) (КФКВК)1

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи 
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
134,50000 134,50000 123,06500 123,06500 11,43500 0,00000 11,43500

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

№ КФКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

з/п
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 11 12 13

1 1090 1013242

Надання матеріальної допомоги 
чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, 
сім"ям мобілізованих та загиблих в АТО, 
інвалідам І групи, особам старшим 90 років, 
онкохворим та особам, яким проведено 
операції, громадянам, які опинились в 
скрутних життєвих обставинах

134,50000 0,00000 134,50000 123,06500 0,00000 123,06500 11,43500 0,00000 11,43500



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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
спеціальн 
ий фонд разом

; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Державна/регіональна цільова програма 1

Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2018 рік
255,100 255,100 239,370 239,370 15,730 0 15,730

Підпрограма 1
Усього

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, 
сім"ям мобілізованих та загиблих в АТО, інвалідам І групи, особам старшим 90 
років, онкохворим та особам, яким проведено операції, громадянам, які опинились в 
скрутних життєвих обставинах

134,50000 123,06500 11,43500

1. Показники затрат

кількість осіб яким надано метеріальну допомогу осіб

Програма соціального 
захисту окремих 

категорій населення 
Покровської 

територіальної громади 
на 2018 рік

147 131 16

2. Показники продукту

кількість видів проведених заходів од.

Програма соціального 
захисту окремих 

категорій населення 
Покровської 

територіальної громади 
на 2018 рік 8 8

0

3. Показники ефективності

середні витрати на один вид матеріальної допомоги тис.грн. розрахунково
16,813 15,38313

1,43

4. Показник якості
динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку чорнобильців, 
онкохворих, громадян, якіі опинилися в скрутних життєвих обставинах в порівнянні з 
минулим роком %

розрахунково 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4



№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові 
видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План звітного періоду Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного проекту

загальн 
ий фонд

спеціальний
фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд Разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

Разом

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

Т.Ф. Колісник 
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Л.І.Самохліб
(Підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник соціально-гуманітарного відділу
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.  _____ 1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.  _____ 1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.  1013190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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
спеціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

разом

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !

255,10000 255,10000 239,37000 239,37000 15,73000 0,00000 15,73000

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

№
КФКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

з/п
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 11 12 13

1030 1013191

Надання матеріальної допомоги ветеранам 
війни, вдовам ветеранів війни, учасникам 
бойових дій на території інших держав, 
жертвам нацистських переслідувань

255,10000 0,00000 255,10000 239,37000 0,00000 239,37000 15,73000 0,00000 15,73000



6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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

спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державна/регіональна цільова програма 1

Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2018 рік
255,100 255,100 239,370 239,370 15,730 0 15,730

Підпрограма 1
Усього

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, вдовам ветеранів війни, 
учасникам бойових дій на території інших держав, жертвам нацистських 
переслідувань

255,10000 239,37000 15,73000

1. Показники затрат -

кількість осіб яким надано метеріальну допомогу осіб

Програма соціального 
захисту окремих 

категорій населення 
Покровської 

територіальної громади 
на 2018 рік

289 271 18

2. Показники продукту

кількість видів проведених заходів ОД.

Програма соціального 
захисту окремих 

категорій населення 
Покровської 

територіальної громади 
на 2018 рік 4 4

0

3. Показники ефективності

середні витрати на один вид матеріальної допомоги тис.грн. розрахунково
63,775 59,84250

3,93

4. Показник якості
вдів вереранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв 
нациських переслідувань в порівнянні з минулим роком %

розрахунково 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту
загальн 
ий фонд

спеціальний
фонд

Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

Разом

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



№
з/п

Показники
Одниця
виміру

Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

Начальник соціально-гуманітарного відділу Т.Ф.Колісник
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Л.І.Самохліб
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.  1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради_________________________________________ ___________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.  1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради__________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
3.  1011100 0960 мистецькими)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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
спеціальн 
ий фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2477,83800 258,35000 2736,18800 2425,47931 255,01820 2680,49751 52,35869 3,33180 55,69049

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ (тис-ірн)

№
з/п

КФКВ КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2
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 І 5 6 7 8 9 ю 11 12 13

1 0960 1011100
Забезпечення надання початкової музичної, 
хореогафічної освіти з образотворчого 
мистецтва та художнього промислу.

2477,83800 258,35000 2736,18800 2425,47931 255,01820 2680,49751 52,35869 3,33180 55,69049

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програмт за звітний період (тис.грн.)



Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

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
спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10
Державна/регіональна цільова програма 1
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 
2018 рік

14,000 14,000 13,995 13,995 0,000 0,005 0,005

Підпрограма 1
Усього 0,000 14,000 14,000 0,000 13,995 13,995 0,000 0,005 0,005

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

№
з/п Показники Одниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми на звітний 
період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

Забезпечення надання початкової музичної, хореогафічної освіти з образотворчого 
мистецтва та художнього промислу. 2736,18800 2680,49751 55,69049

1. Показники затрат

кількість установ - всього ОД.

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

1 1 0,00

у тому числі:

музичних шкіл

зведення планів по 
мережі, штатах і 

котрангентах на 2018 
рік

1 1 0,00

середнє число окладів (ставок) всього ОД, штатний розпис 35,67 35,67 0,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників ОД. штатний розпис 2,00 2,00 0,00

середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу ОД. штатний розпис 30,92 30,92 0,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів) ОД. штатний розпис 1,00 1 0,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу ОД. штатний розпис 1,75 1,75 0,00

кількість класів од.
типовий навчальний 

план
31 31 0,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього грн. кошторис 2736,18800 2680,49751 55,69049
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального 
фонду грн. кошторис на 2018 рік 2477,83800 2425,47931 52,35869

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок 
спеціального фонду грн. кошторис на 2018 рік 258,35000 255,01820 3,33180

у тому числі батьківська плата грн. кошторис на 2018 рік 244,35000 241,02320 3
2. Показники продукту

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ОД. кошторис на 2018 рік 2 2 0,00

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього осіб журнал обліку учнів
280 270

10,00

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб журнал обліку учнів 12 12 0,00



/

3. Показники еф ективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового 
користування тис.грн. розрахунково

7,000 6,99750
0,003

чисельність учнів на одну педагогічну ставку осіб типовии навчальнии 
план 9 9

0,00

кількість діто-днів од. розрахунково 58240 56160 2080,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного 
виховання грн. розрахунково 9,77210 9,92777 -0,15567

у тому числі за рахунок батьківської плати грн. розрахунково 0,87268 0,89268 -0,02000
4. П о казни кяко сті

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів розклад
208 208 0,00

динаміка збільшення числельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього

періоду % розрахунково
0 0 0,00

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсізі видатків на 
отримання освіти у школах естетичного виховання % розрахунково

8,93 8,99 -0,06

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця ! 
реалізації інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

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

. . .  '  ІеОсврСШу ■
Начальник соціально-гуманітарного відділу __________________________  _______________________ Т.Ф.Колісник

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
(підпис)

Л.І.Самохліб 
(ініціали та прізвище)


