
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

за __2021__ рік 

 

     1. ___08__     Відділ  праці  та   соціального забезпечення населення   Деражнянської міської  ради 
                   (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2. ___08100   Відділ  праці  та   соціального забезпечення  населення Деражнянської  міської  ради 
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 

     3. ___0810160______        Керівництво     і   управління  у  відповідній  сфері   у  містах  (місті Києві)  селищах, 

                                                 селах,   територіальних  громадах.                                  

              (КПКВК МБ)                               

                                   
                                                                                                    (найменування бюджетної програми)  

                                         1010                            
                                      (КФКВК)1                                                                                
     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 

( грн) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
№ 

з/п 

КПКВК  
КФК

ВК 

Підпро

грама/ 
завдан

ня  

бюдже

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення 

щодо 

причин 

відхилення 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль

-ний 
разом 

загальни

й фонд 

спеціал

ь-ний 
разом 



 
2 

тної 
програ

ми 2 

фонд фонд 

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

1 0810160 1010 Підпро
грама 

830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 0,00 0,00 0,00  

   Завдан

ня 
830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 00,00 0,00 0,00  

   …           

   Усього 830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 0,00 0,00 000  

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

період 
( грн) 

Назва 

регіональної цільової 
програми та підпрограми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  
за звітний період 

Відхилення 
Пояснення 

щодо причин 

відхилення загальний 
фонд 

спеціальн

ий 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальни

й фонд 
разом 

загальний 
фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова програма 

1 

830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 0,00 0,00 0,00 профінансовано 

Підпрограма 1 0  0 0  0 0 0 0 згідно  

Підпрограма 2 0  0 0  0 0 0 0 фактичних  

…          нарахувань 

Усього 830056,00 0 880100,00 830056,00 0 880100,00 0,00 0 0,00  

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

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  
на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0813160 Підпрограма 1      

  Завдання 1       

1  затрат      

 
 Кошторис  грн.. Рішення 

сесії 
880100,00 880100,00 0,00 

  …      

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 



 
3 

2  продукту      

 
 К-ть осіб  осіб Штатний 

розпис 

4 4 0 

  …      

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3  ефективності        

 
 Витрати на 1 

людину 

грн.. розрахунок 18335,42 18335,42 0 

  …      

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4  якості        

 

 Витрати  

планові  до  
фактичних 

%  100 100 0 

  …      

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

Ко

д 

Найменування 

джерел 
надходжень 

КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період 

Прогноз 

видатків до 
кінця 

реалізації 

інвестиційног
о проекту 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальни

й фонд 
разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд 

разом 

за
га
ль
ни
й 

фо
нд 

спеці
альн
ий 

фонд 

раз
ом 

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

3 

14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний 

проект 1 

             

 Надходження 

із бюджету 

0813160 830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,00 830056,00 50044,00 880100,0    

 Інші джерела 

фінансування 

(за видами) 

 х   х   х   х   



 
4 

 …              

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

 Інвестиційний 

проект 2 

             

 …              

 Усього              
 

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

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

 

Начальник   відділу                                                    __________  ________Кравченко Т.Й.________________ 
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище) 
 

Спеціаліст І категорії бухгалтер                                                    ________Горпинюк Н.В.________________  
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)             
 

 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


