
1.

2.

3.

(код бюджету)

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів

місцевого бюджету на 2021  рік
0100000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

1

5. Мета бюджетної програми
Утримання населених пунктів в належному стані та підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території сіл.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0110000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2552300000

(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)        

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3 000,00 1 259 552,23 -48 147,77 -3 000,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення благоустрою населених пунктів

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

усього

7

0,00

8 9 10

-33 147,77
Програма благоустрою населених пунктів 

Тупичівської сільської ради на 2021 рік
1 292 700,00

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

1 259 552,230,00

11

-51 147,77

1

Найменування місцевої/регіональної програми

-33 147,77 0,000,001 259 552,231 292 700,00

2 4

8 9 10

1 307 700,00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

усього

Відхилення

1 310 700,00 1 259 552,23

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фондусього

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

спеціальний 
фонд

13 Створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження навколишнього середовища, організації благоустрою сіл.

1 Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

765

загальний 
фондусього

3 4

0,00

5

Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
1 259 552,23 -48 147,77 -3 000,00 -51 147,77УСЬОГО 1 307 700,00 3 000,00 1 310 700,00 1 259 552,23



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

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

109

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Богдана ШПАК

(підпис)

0 затрат

(ініціали та прізвище)(підпис)
Сільський голова Лариса ШОВКОВА

21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

усьогозагальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

1

видатки на забезпечення 
благоустрою населених 

пунктів
грн. кошторис 1307700

1 259 552,23 -33 147,77 0,00 -33 147,77Усього 1 292 700,00 0,00 1 292 700,00 1 259 552,23 0,00

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6 8

-3000,00 -51147,773000 1310700 1259552,23 0 1259552,23 -48147,77

1
кількість населених 

пунктів
од. паспорт отг 11 11 11 11

0 продукту

11 11,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило підвищення рівня благоустрою сіл об'єднаної територіальної громади.

0 114504,75 -4376,25 -272,00 -4648,251

середні витрати на 
забезпечення 

благоустрою 1 
населеного пункта

грн. розрахунок 118881 272 119153 114504,75


