
Затг жено
Нак. .ністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 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 . ____ 4114080_______ _________________ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва_______________________________________________________
(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

70,300 70,300 70,264 70,264 -0,036 -0,036

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 кредити) за 
звітний період

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

4114082
Інші заход и  в галузі культури і 
м истецтва

70 ,300 70,300 70 ,264 70 ,264 -0 ,036 -0 ,036

1 4114082
Підтримка та розвиток культурно- 
освітніх заходів 70,300 70,300 70,264 70,264 -0,036 -0,036

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

Р азом 70,300 70,300 70 ,264 70 ,264 -0 ,036 -0 ,036

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 кредити) за 
звітний період

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
Регіон аль ні ц іл ь ов і пр ограм и  - в сього 70 ,300 70,300 70 ,264 70 ,264 -0 ,036 -0 ,036

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

70,300 70,300 70,264 70,264 -0,036 -0,036

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

У сь ого 70,300 70,300 70 ,264 70 ,264 -0 ,036 -0 ,036

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

№ з/п КПКВК Показники О дн иц я
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
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



затрат

1 4114082
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за 
рахунок коштів місцевих бюджетів

— \

тис.грн кошторис 70,300 У /0,264 -0,036

П о ясн ення  щ одо причин розб іж но стей  м іж  затв е р д ж е н и м и  та досягнути м и  резул ьтатив н им и  п о казн икам и
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
продукту

1І4114082 кількість культурно-освітніх заходів |од | кошторис 11,0001 11,000|
еф ективності

114114082 |середні витрати на проведення одного заходу |грн |розрахунок 6390,910| 6387,636| -3,274
П о ясн ення  щ одо причин ро зб іж но стей  м іж  затв ер д ж ен и м и  та досягнутим и резул ьтатив н им и  п о казн икам и
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 збільшення кількості заходів у плановому періоді 0 0 0
1 4114082 відповідно до фактичного показника попереднього періоду % розрахунок

Код Найменування джерел надходжень к п к в

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 ю 11 12 13 14 15
У с ь о го :

—

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджеті
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на р

Голова адміністрації

рама не поділяється на підпрограми, 

ійних проектів (програм).

_____________О.М. Цуканое

НГ; •

Начальник відділу бухгалтерського обліку
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(ініціали та прізвище)
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