
1.

2. 

3. 

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

0,00 0,00 0,00

(найменування головного розпорядника)

Фінансовий відділ

987654

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

(тис.грн.)

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)Затверджено паспортом бюджетної програми

 разомспеціальний фондзагальний фонд  разомспеціальний фонд

321

загальний фонд разомспеціальний фондзагальний фонд

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

  (тис.грн.)

798,80 0,00 798,80 798,80 0,00 798,80

98

КФКВККПКВК№ з/п

 разом
спеціальни

й фонд

загальний 

фонд
 разом

спеціальни

й фонд

загальний 

фонд
 разом

Відхилення
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Підпрограма / завдання бюджетної програми

2

спеціальни

й фонд

загальний 

фонд

1 765432 13121110

0,000,00 798,80 0,00 0,00

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

1 7510180 180

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

  (тис.грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

на  31 грудня  2017  року

0111

7500000

7500000/'7510000

7510180

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(КПКВК МБ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

798,80 0,00 798,80 798,80

798,80 0,00 0,00 0,00

Усього 798,80 0,00

2 7510180 180
Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах
798,80 0,00 798,80 798,80 0,00

0,00798,80 798,80 0,00 798,80 0,00 0,00



Відхилення
Касові видатки (надані кредити) за звітний 

період

Затверджено паспортом бюджетної програми 

на звітний період
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

 разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
 разом

спеціальний 

фонд
 разом

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

1098765

1 2 876543

7510180

7510180 - Керівництво і управління 

у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах

7510180

0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3

N з/п КПКВК

Усього

Одиниця 

виміру
Показники

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

Джерело інформації

0,000,00

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

0,00 0,00 0,00

(тис.грн.)

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

0,00

Відхилення

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

4321

загальний 

фонд

0,00

7510180 видатки на утримання тис.грн. Рішення міської ради 798,80 798,80 0,00

7510180 Затрат

6,00 0,00

7510180 Продукту 0,00

7510180 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 6,00

605,00 22,00

7510180
кількість прийнятих нормативно-

правових актів

од. Книга реєстрації
27,00 32,00 5,00

7510180
кількість отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг

од. Книга реєстрації
583,00

0,00

7510180

кількість виконаних листів, звернень, 

заяв, скарг на одного працівника

од. Розрахунок

97,00 100,00 3,00

7510180 Ефективності

5,00 0,00

7510180
витрати на утримання однієї штатної 

одиниці

тис.грн. Розрахунок
133,13 133,13 0,00

7510180

кількість прийнятих нормативно-

правових актів на одного працівника

од. Розрахунок

5,00

0,00

7510180

відсоток вчасно виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг у їх загальній 

кількості

відс. Х

100,00 100,00 0,00

7510180 Якості



План видатків звітного періоду
Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
Найменування джерел надходженьКод

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

0,000,00 0,00

1 6542 3

Усього

1514131211109

3
 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

0,00

87

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

КПКВК
загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Касові видатки за звітний період

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Завідувач  бюджетного сектору Тіцька О.М.

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

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.


