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Проект рішення 

від 23.11.16.                                                                                       №  465 

 

Про затвердження Порядку розроблення,  

фінансування, моніторингу міських  

цільових програм та звітності  

про їх виконання  

  

 

           З метою удосконалення діяльності з розроблення міських цільових програм, 

підвищення ефективності  виконання  програм економічного і соціального розвитку міста, 

покращення контролю за належним їх виконанням та відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та   Методичних рекомендацій щодо порядку 

формування регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367, 

врахувавши рекомендації постійних депутатських комісій ради,  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм 

та звітності про їх виконання згідно з додатком.  

2. Виконавчому органу міської ради, їх структурним підрозділам дотримуватись  до вимог 

Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності 

про їх виконання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Гулика та заступника міського голови Н.Кицелу відповідно до розподілу 

обов’язків та голів постійних депутатських комісій ради.  

 

 

 

Міський голова                                                                                           Р.Джура 

 

 

 

Нач. юридичного відділу                                                                           В.Данилюк 

 

 

Нач. відділу економіки і промисловості                                                  М.Назар 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від ___ ___ 2016р.  № _______ 

 

 
ПОРЯДОК 

розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про 

їх виконання 

 
І. Загальні положення 

1.1. Порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання (надалі – Порядок) опрацьовано з метою вдосконалення 

системи розробки та затвердження міських цільових програм і забезпечення дієвого 

контролю за ходом їх виконання.  

 

1.2. Зазначений Порядок розроблений відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

порядку формування регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року 

№ 367. 

 

          1.3. Міська (бюджетна) цільова програма (надалі – Програма) – це сукупність 

взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з 

усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання актуальних проблем 

соціально-економічного та культурного розвитку території міської ради, реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.  

  

    Досягнення мети, завдань та очікуваного результату Програми здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій за кошти 

міського бюджету та інших джерел фінансування. 

 

     Програма вважається:  

- комплексною, якщо вона об’єднує декілька споріднених напрямів у відповідній 

галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації 

видатків місцевого бюджету.  

- довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років, і її 

заходи виконуються поетапно. 

- короткостроковою (річна). 

 

           1.4. Ініціатором розроблення програм може бути міська рада (у тому числі її 

постійні комісії та депутати), виконавчий орган міської ради та його структурні 

підрозділи. 

            Співрозробником можуть бути громадська рада, організації, підприємства, устано- 

ви або фізична особа, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми. За потреби до 

розробки Програм залучаються наукові установи, правоохоронні та контролюючі органи,  

тощо. 

   

          1.5. Підставою для розроблення Програми є: 

– існування проблеми, що відноситься до компетенції місцевого  самоврядування, 

розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних 

коштів, координації діяльності структурних підрозділів міської ради, громадської ради, 

установ та організацій; 
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– відповідність мети програми  пріоритетним напрямам Стратегії розвитку міста 

Бурштина до 2020 року; 

– наявність у міському бюджеті реальної можливості ресурсного забезпечення 

виконання завдань та заходів програми. 

 

         1.6. Класифікація міських цільових програм за своєю спрямованістю поділяються на:  

- економічні, спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем 

виробництва,  забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв;  

- соціальні, що передбачають розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, 

посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони 

здоров'я та освіти, молодіжного руху населення;  

-  соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; 

 - національно-культурні, спрямовані на розв'язання проблем національно-культурного 

розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та 

духовних потреб людини; 

-  екологічні, метою яких є здійснення природоохоронних заходів, запобігання 

катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;  

- науково-технічні, що розробляються для розв'язання найважливіших науково-технічних 

проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої 

наукоємної та конкурентоспроможної продукції;  

-  правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби зі 

злочинністю та регіональної безпеки; 

-  міські цільові програми можуть бути спрямовані і на розв'язання інших проблем.  

  

           1.7. У випадку якщо нормативно-правовими актами передбачено інший порядок 

розроблення окремих цільових програм, даний Порядок застосовується із врахуванням 

положень таких нормативно-правових актів. 

 

1.8.  Міська цільова програма є складовою щорічної програми економічного та 

соціального розвитку міста на відповідний рік. 

 

             1.9. Розробка та прийняття програм у відповідності до вимог цього Порядку 

надасть можливість: 

- оптимізувати прийняті  міською радою цільові програми, шляхом включення їх 

до комплексних у вигляді відповідних заходів; 

- вносити зміни до прийнятих програм, доповнювати новими завданнями та 

заходами для їх виконання; 

- підвищити ефективність виконання та контролю за виконанням завдань, 

поставлених у програмах.  

 

ІІ. Основні етапи розроблення проектів міських цільових програм та їх виконання. 

2.1. ініціювання розроблення програми; 

2.2. підготовка проекту програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для 

включення до неї, обсягів та джерел фінансування, строків виконання заходів програми, а 

також головних виконавців; 

2.3. затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до 

додатку щорічної програми соціально-економічного розвитку міста «Перелік міських 

цільових програм з питань соціально-економічного розвитку у відповідних галузях та 

сферах діяльності, які діятимуть у поточному році»; 

2.4. організація виконання програми та здійснення контролю за її виконанням; 

- здійснення моніторингу та підготовка щоквартальних і щорічних звітів про результати 

виконання програми, внесення змін до програми за необхідності. 
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2.1.1. Ініціаторами розроблення Програми можуть бути головні розпорядники коштів 

міського бюджету, а також інші, визначені у  пункті 1.4 розділу І Порядку.  

Головний розпорядник коштів міського бюджету готує пропозиції щодо наявності 

підстав для розроблення Програми, які зазначені в пункті 1.5 розділу І Порядку, та подає 

їх листом або службовою запискою міському голові чи заступникові міського голови  для 

отримання дозволу щодо розроблення її проекту. 

           У разі отримання позитивних висновків ініціатор розроблення програми готує 

звернення міському голові щодо необхідності підготовки проекту програми, за 

результатами розгляду якого міський голова доручає відповідному структурному 

підрозділу міської ради, до сфери компетенції якого відноситься проблемне питання (далі 

– розробник), підготувати проект відповідного рішення ради. 

 

            2.2.1. Підготовка проекту міської цільової програми здійснюється розробником 

самостійно або із залученням інших виконавчих органів міської ради, підприємств, 

установ, організацій та підписується керівником програми, відповідальним за реалізацію 

програми. У разі, якщо програма реалізується відділами апарату міської ради, рішення про 

призначення керівника програми приймає міський голова, заступник міського голови за 

профілю питання. 

          Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися (відповідним 

розпорядженням/дорученням міського голови, заступника міського голови або секретаря 

міської ради) робочі групи з представників виконавчих органів міської ради, наукових та 

громадських організацій тощо. 

 

   2.2.2. Відповідальний виконавець Програми визначається  головним розпорядни- 

ком коштів і забезпечує її виконання, цільове та ефективне використання бюджетних 

коштів у межах визначених бюджетних призначень. 

 

    2.2.3. Проект Програми повинен містити наступні розділи:  

- паспорт;  

- визначення проблеми, на розв’язання якої вона спрямована;  

- визначення мети;  

- перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та 

результативних показників; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки виконання завдань, заходів;  

- координація та контроль за ходом виконання Програми. 
 

2.2.3.1. Паспорт Програми. 

Паспорт Програми містить у стислому вигляді її загальну характеристику та 

готується за формою згідно з додатком 2 до Порядку. 
 

2.2.3.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.  

Проект Програми повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми, на 

вирішення якої вона спрямована, з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

а також необхідності фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету. 

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів 

Програми. 
 

2.2.3.3. Визначення мети Програми 

Мета Програми – кінцевий результат, що досягається завдяки її виконанню, 

відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню 

стратегічної мети розвитку території Бурштинської міської ради. Мета повинна бути 
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реальною та досяжною і щороку суттєво не змінюватись, повинна поєднувати комплекс 

взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання важливих проблем 

розвитку міської ради. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний 

зв’язок із її назвою.  

 

2.2.3.4. Перелік завдань, заходів і результативних показників Програми.  

У Програмі визначаються завдання, заходи та результативні показники, виконання 

яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми.  

          Завдання програми – це специфічна планова діяльність, що може бути виміряна й 

виконана у проміжку часу. Завдання найкраще формулювати у вигляді твердження того, 

що необхідно зробити, щоб мета була досягнута.  Проте на відміну від мети, завдання 

програми конкретизують точні дії виконавця, визначають їх кількість і час. Завдання 

повинні бути орієнтовані на результат та спосіб його виміру, термін виконання. Завдання, 

пов’язані з річним бюджетом, формуються на один рік.  

 Заходи програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми. 

Заходи повинні мати наступні характеристики: орієнтованість на результат. Добре 

продумані заходи чітко повинні вказувати на те, що необхідно зробити; вказувати метод 

виміру результату та спосіб вимірювання очікуваних результатів; визначення терміну 

виконання та відповідального; мати логічний зв’язок із завданнями програми.  

 Результативні показники програми використовуються для оцінки ефективності 

програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання 

програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та 

виконання завдань програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною 

державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, 

статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

            Обов’язковою складовою очікуваних результатів повинно бути вирішення 

соціальних питань (створення робочих місць, підвищення доходів населення, покращення 

демографічної ситуації тощо). 

             
      2.2.3.5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки виконання завдань, заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці. 

Строки та етапи виконання міської цільової програми визначають початок і 

закінчення виконання програми, етапи її реалізації. Програма вважається довгостроковою, 

якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. Якщо термін Програми є 

більшим за один рік, Програма має поділятися на етапи. 

  
      2.2.3.6. Координація та контроль за ходом виконання програми 
Визначається орган, який здійснює координацію дій виконавців Програми та 

контролює стан її виконання, встановлює порядок інформування ними із зазначенням 
строків звітності. Розділ має визначати:  

а) головного виконавця, який здійснює погодження дій між виконавцями програми та 

контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням 

конкретних строків); 

б)  виконавців Програми;  

в) порядок здійснення контролю головним виконавцем Програми за реалізацією заходів 

іншими виконавцями, якщо вони передбачені Програмою;  

г)  порядок підготовки звітів про виконання Програми;  

д) порядок оприлюднення звітів відповідальних виконавців Програми на сайті міської 

ради про хід виконання заходів, а також звітів про досягнення результатів за рік та після 

закінчення дії Програми, що забезпечуватиме інформування територіальної громади міста.  

Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний 

виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник 

коштів. Відповідальний виконавець  Програми у процесі їх виконання забезпечує цільове 
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та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації 

відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень. 

 
ІІІ.  Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення 

Програми до щорічної програми соціально-економічного та культурного розвитку. 
3.1. Фінансування затвердженої міської Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших коштів, згідно з її ресурсним забезпеченням.  

 3.2. Головний розпорядник коштів міського бюджету надає фінансовому відділу 

міської ради бюджетний запит щодо її фінансування за рахунок коштів міського бюджету.  

 Фінансовий відділ міської ради аналізує поданий бюджетний запит відповідно до 

можливостей міського бюджету та враховує або не враховує його у проекті міського 

бюджету із обґрунтуванням та направляє на розгляд постійних депутатських комісій.  

          3.3. Відділ економіки і промисловості міської ради після узгодження із відповідними 

постійними комісіями міської ради включає Програму до Переліку програм, які фінансую- 

ться за кошти міського бюджету у складі щорічної Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бурштина та с.Вигівка. 

3.4. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення 

змін до місцевого бюджету на відповідний рік) бюджетних призначень на її виконання 

згідно з розписом міського бюджету та врахуванням у Переліку програм, які 

фінансуються за кошти міського бюджету у складі щорічної міської програми соціально-

економічного та культурного розвитку. 

 

IV. Організація виконання цільової програми, здійснення контролю за її 

виконанням. 

4.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями її заходів, завдань 

і показників. 

4.2. Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний 

виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник 

коштів. 

4.3. Щорічні та підсумкові звіти про результати виконання Програми мають бути внесені 

на розгляд  міської ради. 

4.4. Зміни до цільової програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: 

- уточнення мети та завдань програми, показників результативності тощо; 

- включення до затвердженої програми додаткових завдань і заходів; 

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків 

виконання програми та окремих заходів і завдань; 

- виключення із затвердженої програми окремих завдань і заходів, щодо яких визнано 

недоцільним подальше продовження робіт. 

Зміни до додатків міських цільових програм мають вноситися виключно шляхом їх 

викладення в новій редакції. Рішення про внесення змін до міської цільової програми 

готується головним розробником Програми з обов’язковим візуванням керівниками 

фінансового, юридичного та відділу економіки і промисловості  міської ради та 

виноситься на розгляд міської ради. 

4.5. Відповідальний виконавець для здійснення моніторингу реалізації програми 

щоквартально згідно додатку 4 до Порядку, до 15 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, подає відділу економіки і промисловості міської ради інформацію про стан та 

результати виконання заходів програми,  пояснювальну записку щодо її виконання, у разі 

невиконання – обґрунтування причин невиконання. Також відповідальний виконавець 

подає аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності її 

подальшого фінансування та реалізації.   

           Інформація повинна містити:  
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а) дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, 

б) стан виконання програмних заходів. 

Відділ економіки і промисловості  міської ради здійснює узагальнення звітів 

відповідальних виконавців про виконання міських програм, проводить аналіз вказаних 

звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми 

економічного і соціального розвитку міста.  

4.6. Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку 

результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо 

доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань 

(виключення окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше 

продовження робіт), уточнення окремих завдань і заходів, показників, обсягів і джерел 

фінансування, переліку виконавців тощо.  

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення 

відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел 

фінансування, строків виконання програми та окремих заходів  і завдань тощо на 

наступний етап програми. 

4.7. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого терміну, після 

чого відповідальний виконавець програми у місячний термін  складає підсумковий звіт 

про результати її виконання та подає його відділу економіки і промисловості  міської 

ради. 

4.8. Щорічний та підсумковий звіти виконання Програми відповідальний  виконавець 

розміщує на офіційному сайті міської ради.  

4.9. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності 

основної її мети, припинення фінансування завдань і заходів програми за спільним 

поданням відповідального виконавця програми, фінансового відділу, відділу економіки і 

промисловості міської ради. Рішення про дострокове припинення програми приймає 

міська рада.  

 

 
Начальник відділу економіки 

і промисловості                                                                                                          М.Назар 
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Додаток 1 
до Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням міської ради від ___________   № 

______________ 

  

 

                                                                                                                          Затверджено  

                                                                        Міський голова 

                                                                                          (заступник міського голови)  

                                                                           ______________ _________ 

                                                            «__» __________ 20__ року  

 

 

Повна назва Програми  

 
        

 

Погоджено                                                                Погоджено 

Голова  комісії з питань бюджету                           Голова постійної комісії  міської ради,           

та економічного розвитку                                        до компетенції якого належить Програма 

  

__________ __________                                                _______________ __________ 

«__» __________ 20__ року                                         «__» __________ 20__ року  

  

  

Погоджено                                                                  Погоджено                                                              

Начальник фінансового відділу                                Начальник відділу  економіки 

Бурштинської міської ради                                        і промисловості міської ради 

_________________ _________                                    _________________ _________ 

«__» ________ 20__ року                                              «__» ________ 20__ року  

М.П. 

 

Погоджено   

Начальник юридичного відділу 

міської ради 

_________________ _________  

 «__» ________ 20__ року  

 

 

 

Керівник установи – розробник 

програми (повна назва) 

_________________ _________ 

«__» ________ 20__ року  

 

М.П. 
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Додаток 2 
до Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням міської ради від ___________   № 

______________ 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
______________________________________________ 

(назва програми) 

 

1 Назва програми (назва програми  повинна вказувати на її 

специфіку; вона повинна  бути чіткою, зрозумілою для 

більшості людей; унікальною, притаманною лише тій чи 

іншій конкретній діяльності) 

 

2 Ініціатор розроблення програми  

 

3 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про розроблення програми 

 

4 Розробник програми  

 

5 Співрозробник (ки) програми  

 

6 Відповідальний виконавець програми  

 

7 Учасники програми  

 

8 Мета  

 

9 Термін реалізації програми (якщо довготривала, то за 

роками) 

 

 

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  у т.ч. 

 

10.1 Коштів місцевого бюджету  

10.2 Коштів державного бюджету (за необхідності)  

10.3 Коштів інших бюджетів (за необхідності)  

10.4 Інших джерел (гранти, співфінансування мешканців, 

громадян тощо) 

 

11 Контроль за виконанням програми 

 

 

  

Керівник установи -  

головного розпорядника коштів _____________________ __________________ 

       (П. І. Б.)             (підпис)  

 

Відповідальний  

виконавець Програми  _____________________ __________________ 

       (П. І. Б.)             (підпис)  
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Додаток 3 
до Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням міської ради від ___________   № 

______________ 

  

 Ресурсне забезпечення Програми 

 

Назва програми:_______________________________________________ 

 

 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

необхідного 

для 

фінансування 

програми 

(всього), в 

т.ч.: 

Етапи виконання програми Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

   

20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Коштів 

місцевого 

бюджету 

      

Коштів 

державного 

бюджету 

      

Інші джерела 

фінансування 

      

 

 

Керівник установи -  

головного розпорядника коштів     _____________________        __________________ 

       (П. І. Б.)                                      (підпис)  

 

 

Відповідальний  

виконавець Програми      _____________________        __________________ 

      (П. І. Б.)                      (підпис)  
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Додаток 4 
до Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням міської ради від ___________   № 

______________ 

  
 

«Ознайомлено» 

відділ економіки і  

промисловості міської ради 

  ______________ _________ 

                                                                                                             ___    _________   20_ року 

 
   

Інформація 
про стан виконання  Програми за 20__ рік 

 (щоквартальна, нарощуваним підсумком) 
   

Головний розпорядник коштів 
програми _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Повна назва програми, ким і коли затверджена  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

№ 
з/п 

Зміс
т  

захо
ду 

Передбачене фінансування на 
20_ рік, тис. грн. 

Профінансовано за звітний 
період, тис. грн. 

Що 
зробле- 

но 

фінансові 
джерела 

у тому числі: 

фінан-
сові 

джерела 

у тому числі:  

усього 
заг. 
фон

д 

спец
. 

фон
д 

усьог

о 

заг. 
фон

д 

спец. 
фонд 

  - кошти 
бюджету  
- інші 

джерела*  

   - кошти 
бюджету  
- інші 

джерела* 

    

 
* вказується кожне джерело окремо. 

 

 

 

Керівник установи -  

головного розпорядника коштів _____________________ __________________ 

      (П. І. Б.)                   (підпис)  

 

Відповідальний  

виконавець Програми  _____________________ __________________ 

      (П. І. Б.)                            (підпис)  
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Додаток 5 
до Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу міських цільових програм та 

звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням міської ради від ___________   № 

______________ 

  

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) Програми  

 
1. Основні дані: 
- Назва Програми_____________________________________________________ 

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_________________________ 

- Заплановане фінансування, грн.   ______________________________________ 

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_____________________________ 

- Термін виконання Програми   _________________________________________ 
 

2. Виконання заходів і завдань Програми 

  

Найменува

ння 

завдання 

Найменува

ння заходу 

Джерела 

фінансування 

Профінан

совано, 

всього 

З бюджету З інших  

джерел 

Залишок 

       

  

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами  

 

№ з/п 
Витрачені 

кошти* 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

Сума 

витрат 
Контрагент ** 

      

 
   * перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми 

 

   ** - отримувач коштів 
 
4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання 

Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:  

 

№

 

з/

п 

Пок

азни

ки 

Оди

нви

м 

Джер

ело 

інфор 

мації 

Затверджено 

паспортом 

програми на 

звітний період, 

грн. 

Виконано за 

звітний період, грн. 
Відхилення 

усь

ого 

у тому 

числі: усьо

го 

у тому 

числі: усьо

го 

у тому числі: 

Заг. 

фонд 

спец.  

фонд 

Заг. 

фонд 

спец.  

фонд 

Заг. 

фонд 

спец. 

фонд 

             

 
Керівник установи -  

головного розпорядника коштів _____________________ __________________ 

      (П. І. Б.)              (підпис)  

Відповідальний  

виконавець Програми  _____________________ __________________ 

      (П. І. Б.)              (підпис)  


