
1.

2.

3.

(код бюджету)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету.

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

386 829,50 10 208 094,41 -103 592,98 385 484,88

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

7

772 314,38

8 9 10

0,00

9 539 373,01

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

Відхилення

9 926 202,51 9 435 780,03

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

усього

Усього

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

0,00

11

281 891,90

1

Найменування місцевої/регіональної програми

0,00 0,000,00

2 4

8 9 10

усього

 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

1 Реалізація державної політики у сфері виконання законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України.

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

765

загальний 
фондусього

3 4

772 314,38

5

Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.
10 208 094,41 -103 592,98 385 484,88 281 891,90УСЬОГО 9 539 373,01 386 829,50 9 926 202,51 9 435 780,03



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

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фондзагальний фонд

109

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6 8

(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.
Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

-8,0061 53 0 53,00 -8,00 0,001
кількість штатних 

одиниць
од. штатний розпис 61 0

281891,909926202,51 9435780,03 772314,38 10208094,41 -103592,98 385484,882

витрати на утримання 
органів місцевого 

самоврядування, всього
грн. кошторис 9539373,01 386829,5

629,00 279,00 0,00 279,001

кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 

скарг
од.

журнал реєстрації
350 0 350 629 0

0 продукту

27,00 7,00 0,00 7,00

0 ефективності

2
кількість проведених 
виконкомів  та сесій

од. звіт
20 0 20 27 0

5,00 0,00 5,001

кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 

скарг на одного 
працівника

од.

розрахунок

6 0 6 11 0

якості

11,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.

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: Збільшилась кількість листів,звернень від населення, підприємств та обласної державної адміністрації.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень на 1 особу збільшилась через збільшення кількостізаяв та звернень від
громадян, підриємств.

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,001

відсоток прийнятих 
нормативно- правових 

актів в загальній 
кількості підготовлених

відс.

звіт

100 0

0


