
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України

( 26.08

Звіт т № 836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4100000_____________ Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради___________________________________________
(КПКВК МБ)

2. 4110000_____________ Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради___________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 . ____ 4113120______  ________________  Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення____________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.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

39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

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

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані к| 
звітний період

редити)за Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

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

4113120
Здійснення соціальної роботи із 
вразливими категоріями 
населення

39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

1 4113122
Проведення регіональних заходів, 
спрямованих на забезпечення 
тендерної рівності в суспільстві

29,500 29,500 29,491 29,491 -0,009 -0,009

Відхилення касових видатків від планових 
відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів 
та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, 
тому кількість товару було зменшено, що 
призвело до залишку не використаних коштів.

2 4113123
Проведення регіональних заходів, 
спрямованих на підтримку сім'ї, 
демографічний розвиток

10,000 10,000 9,977 9,977 -0,023 -0,023

Відхилення касових видатків від планових 
відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів 
та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, 
тому кількість товару було зменшено, що 
призвело до залишку не використаних коштів.

Разом 39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані к 
звітний період

редити) за Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональні цільові програми - всього 39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

Міська ррограма "Молодь" на 2016-2018 роки

39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

Відхилення касових видатків від планових 
відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів 
та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, 
тому кількість товару було зменшено, що 
призвело до залишку не використаних коштів.

Усього 39,500 39,500 39,468 39,468 -0,032 -0,032

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

№ з/п КПКВК Показники Одниця
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



| Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві^
продукту

1 4113122
кількість регіональних заходів державної політики із 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

(
О Д . звітність установ

4,000 д

2 4113122

кількість учасників регіональних заходів державної політики 
із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків осіб звітність установ

1080,000 1080,000

ефективності

1 4113122

середні витрати на проведення одного регіонального 
заходу державної політики із забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків грн розрахунок

7375,000 7372,850 -2,150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело

2 4113122

Середні витрати на забезпечення участі одного участника 
в регіональних заходах державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків грн розрахунок

27,310 27,307 -0,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело 
до залишку не використаних коштів.
якості

1 4113122

динаміка кількості людей, охоплених регіональними 
заходами державної політики із забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим 
роком % розрахунок

2060,000 2060,000

2 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
продукту

1 4113123
кількість регіональних заходів державної політики з питань 
сім’ї од. звітність установ 2 2

2 4113123
кількість учасників регіональних заходів державної політики 
з питань сім'ї осіб звітність установ 270 270

ефективності

2 4113123
середні витрати на проведення одного регіонального 
заходу державної політики з питань сім'ї грн розрахунок 5 000,00 4 988,50 -11,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело

1 4113123
середні витрати на забезпечення участі в регіональних 
заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника грн розрахунок

37,04 36,95 -0,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками______________________________________________________________________
Відхилення касових видатків від планових відбулися в зв’язку з тим, що при закупці призів та подарунків, в зв’язку з інфляцією ціна зросла, тому кількість товару було зменшено, що призвело 
до залишку не використаних коштів. ___________________________________________________________________________________________________________________
якості

динаміка кількості людей, охоплених регіональними 
заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з 28,57 28,57

4113123 минулим роком % розрахунок

Код Найменування джерел надходжень кпкв

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд Разом

1 2 -3_ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього: --------

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитуванні
2 Зазначаються усі підпрограми та завд$уі^?^а^в^дженГ(>^|й]
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверд:т. < 5
Голова адміністрації

вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
бюджетної програми.

видатків/надання к р ^ ^ р н ^  реалізацію інвестиційних проектів (програм).

> ?!ь  о V О.М. Цуканое

Начальник відділу бухгалтерського обліщ^

(ініціали та прізвище)

Я А Жарикова
(ініціали та прізвище)(підпис)


