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ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0118340
0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

0,00 285,00 285,00 0,00 162,98 162,98 0,00 -122,02 -122,02

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0118340 8340
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 0,00 285,00 285,00 0,00 162,98 162,98

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 -122,02 -122,02

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

0,00 -122,02 -122,02

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

0118340 8340

Охорона довкілля, раціональне зберігання відходів 
виробництва і побутових відходів, шляхом 

забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, видалення,знешкодження 

відходів

0,00 285,00 285,00 0,00 162,98 162,98

0,00 162,98 162,98 0,00 -122,02 -122,02Усього 0,00 285,00 285,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0118340
0118340 - Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0118340

Охорона довкілля, раціональне 
зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів, шляхом 
забезпечення екологічно безпечного 
збирання, перевезення, зберігання, 
видалення,знешкодження відходів

0,00

0,00

0118340
кількість сміттєзвалищ ,що потребує 

прибирання шт. акти обстеження 
сміттєзвалищ 4,00 4,00 0,00

0118340 Затрат

0,00

0118340
вивезення сміття м.куб. м.куб фактичні дані згідно актів 

виконаних робіт 3829,00 2181,00 -1648,00

0118340 Продукту

0118340 Ефективності 0,00

0118340 низький відсоток виконання плану пов'язаний з фактичною потребою в даній діяльності та із цільовим використанням коштів екологічного податку

74,43 0,00

0118340

0118340

середні витрати на куб.м. вивезеного 
сміття грн.

рішення №27 від 05.05.2017 
року Олександрівська 

селищна рада 74,43

низький відсоток виконання плану пов'язаний з фактичною потребою в даній діяльності та із цільовим використанням коштів екологічного податку

У 2018 році в межах фінансового ресурсу забезпечується охорона довкілля, раціональне зберігання відходів виробництва і побутових відходів, шляхом забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення,знешкодження відходів.

0118340

0,00

0118340

питома вага прибраних сміттєзвалищ , 
дотих які планується прибрати відс.

розрахунково (питома вага 
прибраних сміттєзвалищ , до 

тих які планувались 
прибрати)

100,00 100,00 0,00

0118340 Якості



(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117360
Виконання інвестиційних проектів

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

8 9

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

0,00 6826,08 6826,08 0,00 6687,17 6687,17 0,00 -138,91 -138,91

9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

0,00 -13,81 -13,81

0,00 -13,81 -13,81

сума укладеного договору з 
підрядником менша від суми 
передбаченої відповідно до 

погоджень наданих 
Мінрегіоном ( економії 

бюджетних коштів за рахунок 
зменшення частини 

механізованих робіт) об'єкт 
Капітальний ремонт 

Воронівського ДНЗ вул Миру 
2а с. Воронівка 

Вознесенського району 
Миколаївської області

0117362 7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад
0,00 2818,88 2818,88 0,00 2805,07 2805,07

0117362 7362

Капітальний ремонт обєктів соціальної сфери

0,00 2818,88 2818,88 0,00 2805,07 2805,07

0,00 1965,26 1965,26 0,00 -94,74 -94,740117363 7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
0,00 2060,00 2060,00



4

5

6

7

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

7 8 9 10 11

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0117363 7363

Будівництво комплекс по переробці органічних 
відходів рослиницької сировини в електричну та 
теплову енергію за адресою: смт Олександрівка 

Вознесенський район Миколаївська область
0,00 1030,00 1030,00 0,00 946,82 946,82

за рахунок запланованого 
більшого відсотка 

спіфінансування та умов 
договору.

0117364 7364

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

0,00 1947,20 1947,20 0,00 1916,85 1916,85

0,00 1018,43 1018,43 0,00 -11,57 -11,57

0,00 -83,18 -83,18

фактична вартість виконаних 
робітз виготовлення ПКД « 

Комплекс по переробці 
органічних відходів рослинної 

сировини в електричну та 
теплову енергію за адресою: 

смт Олександрівка , 
Вознесенського району, 

Миколаївської обл" виявилася 
меншою за попередньо 

обговорену.

0117363 7363

Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої 
ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали 

за адресою вул. Генерала Подзігуна ,244, смт 
Олександрівка Вознесенського району 

Миколаївської області

0,00 1030,00 1030,00

 економія за рахунок 
зменшення частини 

механізованих робіт по 
капітальному  ремонту ліній 
зовнішнього освітлення по 

вул Шкільна від КТП-716 в с 
Воронівка Вознесенського 

району Миколаївської області  
сума 29511,65 грн ;інші 13 

обєктів  837,25 грн

Усього 0,00 6826,08 6826,08 0,00 6687,17 6687,17

0,00 1916,85 1916,85 0,00 -30,35 -30,35

0,00 -30,35 -30,35

0117364 7364

Капітальний ремонт обєктів соціальної сфери

0,00 1947,20 1947,20

0,00

0117362 Затрат 0,00

0117362
Капітальний ремонт обєктів 

соціальної сфери

0,00 -138,91 -138,91

0117362

0117362 - Виконання інвестиційних 
проектів в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних 
територіальних громад

0,00

2805,07 -13,810117362 вартість  капітального ремонту тис.грн. ПКД 2818,88



0,00

0117362

кількість обєктів, щодо яких  
планується проведення капітального 

ремонту
шт. ПКД 6,00 6,00 0,00

0117362 Продукту

0117362

0117363

0117363 - Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 

територій

0,00

0117362

0,00

0117362

середні витрати на капітальний 
ремонт 1 обєкта

тис.грн.

розрахунково (вартість робіт 
з капітального ремонту  / 
кількість обєктів по яких 
проведено кап. Ремонт

469,81 467,50 -2,32

0117362 Ефективності

1018,43 -11,57

0117363 Продукту 0,00

0117363 вартість реконструкції тис.грн. ПКД 1030,00

0,00

0117363 Затрат 0,00

0117363

Реконструкція Олександрівської 
загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з прибудовою спортивної 
зали за адресою вул. Генерала 

Подзігуна ,244, смт Олександрівка 
Вознесенського району 
Миколаївської області

1018,43 -11,57

0117363

0117363

середня вартість робіт на 
реконструкцію  одного обєкта тис.грн.

розрахунково (вартість робіт 
з реконструкції / кількість 

обєктів реконструкції 1030,00

1,00 0,00

0117363 Ефективності 0,00

0117363
кількість обєктів, що потребує 

реконструкції шт. ПКД
1,00

0117363

0,00

0117363

питома вага реконструйованих обєктів 
до тих що потребують реконструкції

відс.

розрахунково (питома вага 
реконструйованих обєктів/ до 

тих що потребують 
реконструкції)

100,00 100,00 0,00

0117363 Якості

сума укладеного договору з підрядником менша від суми передбаченої відповідно до погоджень наданих Мінрегіоном ( економії бюджетних коштів за рахунок зменшення 
частини механізованих робіт) об'єкт Капітальний ремонт Воронівського ДНЗ вул Миру 2а с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області

Проведено капітальні ремонти :Капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу "Світлячок" по вул. Кісільова, 30 в  с. Актове Вознесенського району Миколаївської області 
,Капітальний ремонт майстерні Воронівської  ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.  Вознесенська, 1 в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області ,Капітальний ремонт 

Трикратівського дитячого навчального закладу  "Пролісок" по вул. Колісніченка, 3 в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області ,Капітальний ремонт  школи 
мистецтв по  вул. Генерала Подзігуна,  240 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області,  Капітальний ремонт Воронівського ДНЗ по вул. Миру, 2а в с. 

Воронівка Вознесенського району Миколаївської області  ,Капітальний ремонт даху будівлі Олександрівської селищної ради по вул.Генерала Подзігуна,  208 в смт 
Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області.

за рахунок запланованого більшого відсотка спіфінансування та умов договору.

Проведено Реконструкцію Олександрівської загальноосвітньої школи I—III ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою вул. Генерала Подзігуна, 244, смт 
Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області відповідно до календарного плану виконання робіт на 2018рік.



0117363

Будівництво комплекс по переробці 
органічних відходів рослиницької 
сировини в електричну та теплову 

енергію за адресою: смт 
Олександрівка Вознесенський 
район Миколаївська область

0,00

0117363 Продукту 0,00

0117363

0,00

0117363

вартість будівництва

тис.грн.

ПКД "Комплекс по переробці 
органічних відходів 

рослинної сировини в 
електричну та теплову 

енергію за адресою: смт 
Олександрівка , 

Вознесенського району, 
Миколаївської обл"

1030,00 946,82 -83,18

0117363 Затрат

946,82 -83,18

0117363 Якості 0,00

0117363

середня вартість одного обєкта 
будівництва тис.грн.

розрахунково (вартість робіт 
з будівництва / кількість 

обєктів будівництва ) 1030,00

1,00 0,00

0117363 Ефективності 0,00

0117363

кількість запланованих  обєктів 
будівництва

шт.

ПКД "Комплекс по переробці 
органічних відходів 

рослинної сировини в 
електричну та теплову 

енергію за адресою: смт 
Олександрівка , 

Вознесенського району, 
Миколаївської обл"

1,00

0,00

0117364
Капітальний ремонт обєктів 

соціальної сфери 0,00

0117364

0117364 - Виконання інвестиційних 
проектів в рамках фінансування 
заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони 

спостереження

100,00 0,00

0117363

0117363

питома вага збудованих обєктів до 
тих які планувались збудувати відс.

розрахунково (питома вага 
збудованих  обєктів/ до тих 
що заплановано збудувати) 100,00

0117364 Продукту 0,00

0117364

0,00

0117364 вартість капітального ремонту тис.грн. ПКД 1947,20 1916,85 -30,35

0117364 Затрат

фактична вартість виконаних робітз виготовлення ПКД « Комплекс по переробці органічних відходів рослинної сировини в електричну та теплову енергію за адресою: смт 
Олександрівка , Вознесенського району, Миколаївської обл" виявилася меншою за попередньо обговорену.

Виготовлено ПКД будівництво « Комплекс по переробці органічних відходів рослинної сировини в електричну та теплову енергію за адресою: смт Олександрівка , 
Вознесенського району, Миколаївської обл..»

 економія за рахунок зменшення частини механізованих робіт по капітальному  ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул Шкільна від КТП-716 в с Воронівка 
Вознесенського району Миколаївської області  сума 29511,65 грн ;інші 13 обєктів  837,25 грн



14 156 7 8 9 10 11

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

Код Найменування джерел надходжень

2818,88 2818,88

  « Капітальний ремонт дитячого 
дошкільного закладу « Світлячок»  

вул. Кісільова, 30 с. Актове 
Вознесенського району 

Миколаївської області «

0,00

2818,88 2818,88 0,00 2804,97 2804,97 0,00117362

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних 
територіальних громад

0,00 0,00 0,00 0,00

12 13

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

ПКД
14,00

Проведено капітальні ремонти обєктів зовнішнього освітлення вулиць сел та селищ Олександрівської селищної ради в кількості 14 обєктів.

136,92 -2,17

0117364

0117364

середні витрати на капітальний 
ремонт 1 об`єкта

тис.грн.

розрахунково (вартість робіт 
з капітального ремонту  / 
кількість обєктів по яких 
проведено кап. Ремонт

139,09

14,00 0,00

0117364 Ефективності 0,00

0117364

кількість обєктів , щодо яких 
планується проведення капітального 

ремонту
од.

714,85 0,00 715,54 715,54

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 715,54 715,54 0,00 714,85

714,85 714,85 0,00 715,54 715,54

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 715,54 715,54 0,00

780,62 780,62

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 780,62

780,62 780,62 0,00 780,61 780,61 0,00

0,00 715,54 715,54

«Капітальний  ремонт даху будівлі  
Олександрівської селищної ради  по 

вул. Генерала Подзігуна , 208 в 
смт.Олександрівка Вознесенського 

району Миколаївської області

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 715,54 715,54 0,00 714,85 714,85

«Капітальний ремонт 
Воронівського ДНЗ вул. Миру, 2а с. 
Воронівка  Вознесенського району 

Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00

0,00 780,61 780,61 0,00 780,62 780,62

780,62

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 780,62 780,62

780,62 0,00 780,61 780,61 0,00 780,62

742,55 742,55742,55 742,55 0,00 731,21 731,21 0,00

0,00 742,55 742,55

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 742,55 742,55 0,00 731,21 731,21



208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 742,55

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00

0,00 219,52 219,52 0,00 220,18 220,18

742,55

Капітальний ремонт  школи 
мистецтв вул.. Генерала Подзігуна  

240 в смт Олександрівка 
Вознесенського району 

Миколаївської області «

0,00 0,00 0,00 0,00 220,18 220,18

742,55 0,00 731,21 731,21 0,00 742,55

220,18 220,18

Капітальний ремонт майстерні 
Воронівської ЗОШ І-ІІІ ст. вул. 

Вознесенська, 1 с. Воронівка  
Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00 0,00 228,19

220,18 220,18 0,00 219,52 219,52 0,00

0,00 220,18 220,18

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 220,18 220,18 0,00 219,52 219,52

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 227,45 227,45 0,00 228,19 228,19

228,19

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 228,19 228,19

228,19 0,00 227,45 227,45 0,00 228,19

131,79 131,79

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 131,79

131,79 131,79 0,00 131,32 131,32 0,00

0,00 228,19 228,19

Капітальний ремонт 
Трикратського ДНЗ « Пролісок» 

вул. Є.Колісніченка, 3 с. Трикрати 
Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 228,19 228,19 0,00 227,45 227,45

117363

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 

окремих територій

0,00 0,00 0,00

0,00 131,32 131,32 0,00 131,79 131,79

131,79

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 131,79 131,79

131,79 0,00 131,32 131,32 0,00 131,79

26000,00 26000,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,00

1030,00 1030,00 0,00 946,82 946,82 0,00

0,00 39000,00 39000,00

« Комплекс по переробці 
органічних відходів рослинної 

сировини в електричну та теплову 
енергію за адресою: смт 

Олександрівка , Вознесенського 
району, Миколаївської обл..»

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2060,00 2060,00 0,00 1965,26 1965,26

0,00 946,82 946,82 0,00 26000,00 26000,00

26000,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,00 1030,00

1030,00 0,00 946,82 946,82 0,00 26000,00



Реконструкція Олександрівської 
загальноосвітньої школи I—III 

ступенів з прибудовою спортивної 
зали за адресою вул. Генерала 

Подзігуна, 244, смт Олександрівка 
Вознесенського району 
Миколаївської області

0,00 0,00 0,00

13000,00 13000,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,00

1030,00 1030,00 0,00 1018,43 1018,43 0,00

0,00 13000,00 13000,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1030,00 1030,00 0,00 1018,43 1018,43

Капітальний ремонт  ліній       
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Лікарняна  від  КТП-502  в  
с.Трикрати   Вознесенського району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00

0,00 1916,85 1916,85 0,00 1947,20 1947,20

13000,00

117364

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках фінансування заходів 

соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження

0,00 0,00 0,00 0,00 1947,20 1947,20

1030,00 0,00 1018,43 1018,43 0,00 13000,00

60,00 60,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

60,00 60,00 0,00 59,97 59,97 0,00

0,00 60,00 60,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60,00 60,00 0,00 59,97 59,97

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00

0,00 79,95 79,95 0,00 80,00 80,00

60,00

Капітальний ремонт ліній        
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Зелена  від  КТП-423  в  с. 
Воронівка  Вознесенського району  

Миколаївської  області.

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

60,00 0,00 59,97 59,97 0,00 60,00

80,00 80,00

Капітальний ремонт ліній      
зовнішнього  освітлення  по  вул. 
Генерала Подзігуна від КТП-203, 
вул. Космонавтів від КТП-690  в  

смт. Олександрівка  
Вознесенського району  

0,00 0,00 0,00 0,00 52,00

80,00 80,00 0,00 79,95 79,95 0,00

0,00 80,00 80,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80,00 80,00 0,00 79,95 79,95

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 51,96 51,96 0,00 52,00 52,00

52,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00

52,00 0,00 51,96 51,96 0,00 52,00

0,00 52,00 52,000,00 52,00 52,00 0,00 51,96 51,96



150,00 150,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

150,00 150,00 0,00 120,49 120,49 0,00

Капітальний ремонт ліній      
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Докучаєва  від  КТП-382  в  с. 
Актове Вознесенського району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт ліній      
зовнішнього  освітлення  по  

вул.Жовтнева від КТП-132   в  смт. 
Олександрівка  Вознесенського 
району  Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00

0,00 120,49 120,49 0,00 150,00 150,00

150,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

150,00 0,00 120,49 120,49 0,00 150,00

130,00 130,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

130,00 130,00 0,00 129,97 129,97 0,00

0,00 130,00 130,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 130,00 130,00 0,00 129,97 129,97

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00

0,00 134,96 134,96 0,00 135,00 135,00

130,00

Капітальний ремонт ліній      
зовнішнього  освітлення  по  

вул.Квіткова, пров. Заводський від 
КТП-136, вул. Гагаріна від КТП-134  

в  смт. Олександрівка  
Вознесенського району  
Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00

130,00 0,00 129,97 129,97 0,00 130,00

135,00 135,00

Капітальний ремонт ліній      
зовнішнього  освітлення  по  

вул.Степова від КТП-170, вул. 
Набережна від КТП-636, 

вул.Шарохіна від КТП-518    в  смт. 
Олександрівка  Вознесенського 
району  Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00 160,20

135,00 135,00 0,00 134,96 134,96 0,00

0,00 135,00 135,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 135,00 135,00 0,00 134,96 134,96

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 159,96 159,96 0,00 160,20 160,20

160,20

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 160,20 160,20

160,20 0,00 159,96 159,96 0,00 160,20

55,00 55,0055,00 55,00 0,00 54,96 54,96 0,00

0,00 160,20 160,20

Капітальний ремонт ліній     
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Горіхова  від  КТП-223  в  с. 
Воронівка  Вознесенського району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 160,20 160,20 0,00 159,96 159,96



Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00

Капітальний ремонт ліній     
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Зарічна  від  КТП-519  в  с. 
Воронівка  Вознесенського району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00

0,00 54,96 54,96 0,00 55,00 55,00

55,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00

55,00 0,00 54,96 54,96 0,00 55,00

60,00 60,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

60,00 60,00 0,00 59,95 59,95 0,00

0,00 60,00 60,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60,00 60,00 0,00 59,95 59,95

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00

0,00 239,95 239,95 0,00 240,00 240,00

60,00

Капітальний ремонт ліній     
зовнішнього  освітлення  по  

вул.Лісна, вул. Мальченко  від  
КТП-240  в  с. Трикрати   
Вознесенського району  

0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

60,00 0,00 59,95 59,95 0,00 60,00

240,00 240,00

Капітальний ремонт ліній    
зовнішнього  освітлення  по  вул. 
Набережна, вул. Дружби від КТП-
210  с.Трикрати   Вознесенського 
району  Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

240,00 240,00 0,00 239,95 239,95 0,00

0,00 240,00 240,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 240,00 240,00 0,00 239,95 239,95

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 229,94 229,94 0,00 230,00 230,00

230,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00

230,00 0,00 229,94 229,94 0,00 230,00

150,00 150,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

150,00 150,00 0,00 149,92 149,92 0,00

0,00 230,00 230,00

Капітальний ремонт ліній    
зовнішнього  освітлення  по  вул. 

Шкільна  від  КТП-716  в  с. 
Воронівка  Вознесенського  району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 230,00 230,00 0,00 229,94 229,94

0,00 149,92 149,92 0,00 150,00 150,00

150,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

150,00 0,00 149,92 149,92 0,00 150,00



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

Капітальний ремонт ліній  
зовнішнього  освітлення  по  вул.  
Виноградна, вул. Гагаріна, вул. 

Мальченко  від КТП-415 в  
с.Трикрати   Вознесенського району  

Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00

175,00 175,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00

175,00 175,00 0,00 174,96 174,96 0,00

0,00 175,00 175,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 175,00 175,00 0,00 174,96 174,96

0,00 269,92 269,92 0,00 270,00 270,00

175,00

Капітальний ремонт ліній  
зовнішнього  освітлення  по  

вул.Гранітна, вул.Садова  від  КТП-
597  в  с.Трикрати   Вознесенського 

району  Миколаївської  області.

0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00

175,00 0,00 174,96 174,96 0,00 175,00

0,00 270,00 270,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 270,00 270,00 0,00 269,92 269,92
Інші джерела фінансування (за 

видами) 0,00 0,00 0,00

43766,086826,08 0,00 6687,08 6687,08 0,00 43766,08

270,00 270,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 6826,08

270,00 270,00 0,00 269,92 269,92 0,00



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117330
0443

Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -200,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0117330 7330

Будівництво інших об`єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності
0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 -200,00 -200,00

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

0,00 -200,00 -200,00

 у з в’язку з нерозпочатими 
роботами із за  складних 

погодніх умов

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00Усього 0,00

0117330 7330
Будівництво обєктів соціальної та виробничої 

інфраструктури 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -200,00Усього 0,00 200,00 200,00



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

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0117330

0117330 - Будівництво інших 
об`єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

117330

Будівництво інших об`єктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Нове будівництво поліцейської 
станції по вул. Генерала Подзігуна  

208 смт. Олександрівка  
Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0117330
Будівництво обєктів соціальної та 

виробничої інфраструктури 0,00

0,00

0117330 вартість будівництва тис.грн. ПКД 200,00 0,00 -200,00

0117330 Затрат

0117330 Продукту 0,00

0117330

0,00 -1,00

0117330

0117330
кількість обєктів , які планується 

побудувати од. ПКД 1,00

 у з в’язку з нерозпочатими роботами із за складних погодніх умов

 у з в’язку з нерозпочатими роботами із за складних погодніх умов

 у з в’язку з нерозпочатими роботами із за складних погодніх умов
Не розпочато капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів- Нове будівництво поліцейської станції по вул. Генерала Подзігуна  208 смт. Олександрівка  Вознесенського 

району Миколаївської області
0117330

0117330

0,00

0117330
середні витрати на будівництво 

одного обєкта тис.грн. розрахунково 200,00 0,00 -200,00

0117330 Ефективності

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200,00

0,00 0,00200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00



2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117320
Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

0,00 44,21 44,21 0,00 44,21 44,21 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0117321 7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 44,21 44,21 0,00 44,21 44,21

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0117321 7321

Повне або часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів (пільгові рецепти доя окремих 

категорій населення)
0,00 44,21 44,21 0,00 44,21 44,21

0,00 44,21 44,21 0,00 0,00 0,00Усього 0,00 44,21 44,21



Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0117321
0117321 - Будівництво освітніх 

установ та закладів 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

117321
Будівництво освітніх установ та 

закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 44,21

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

« Реконструкція ДНЗ №4 по вул. 
Залізнична,14,с.Трикратне 

Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00

44,21 44,21 0,00 44,21 44,21 0,00

0117321
реконструкція загальноосвітніх 

навчальних закладів 0,00

0,00

0117321
обсяг видатків на реконструкцію 

загальноосвітніх  закладів ти.грн кошторис КПК 0117321
44,21 44,21 0,00

0117321 Затрат

0,00

0117321
кількість обєктів що потрібно 

реконструювати од. пкд
1,00 1,00 0,00

0117321 Продукту

0,00

0117321
середня вартість реконструкції одного 

обєкту тис.грн. РОЗРАХУНКОВО
44,21 44,21 0,00

0117321 Ефективності

0117321
Виготовлено ПКД « Реконструкція ДНЗ №4 по вул. Залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»; експертний звіт ПКД «Реконструкція ДНЗ №4 

по вул. Залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»

0,00

0117321

відсоток обєктів по яким заплановано 
реконструкцію до фактично 

реконструйованих
відс.

РОЗРАХУНКОВО
100,00 100,00 0,00

0117321 Якості

44,21 44,21 0,00 44,21 44,21

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 44,21 44,21 0,00

44,21 0,00 44,21 44,21

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 44,21 44,21 0,00 44,21

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44,21

44,21 44,2144,21 44,21 0,00 44,21 44,21 0,00

0,00 44,21 44,2144,21 0,00 44,21 44,21



(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117310
0443

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

0,00 434,26 434,26 0,00 352,92 352,92 0,00 -81,34 -81,34

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0117310 7310
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства 0,00 434,26 434,26 0,00 352,92 352,92

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 -81,34 -81,34

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

0,00 -81,34 -81,34

економія за рахунок 
використання матеріалів 

отриманих при демонтажу 
старої водопровідної  мережі

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00Усього 0,00

0117310 7310

будівництво, реконструкція обєктів житлово-
комунального господарства

0,00 434,26 434,26 0,00 352,92 352,92

0,00 352,92 352,92 0,00 -81,34 -81,34Усього 0,00 434,26 434,26



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

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0117310

0117310 - Будівництво об`єктів 
житлово-комунального 

господарства
0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

117310
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства 0,00 855,12 855,12 0,00 1289,38 1289,38

434,26 0,00 352,92 352,92

434,26 434,26 0,00 352,92 352,92 0,00

0117310

будівництво, реконструкція обєктів 
житлово-комунального 

господарства
0,00

0,00

0117310
обсяг видатків тис.грн. КОШТОРИС 2018 КПК 7310

434,26 352,92 -81,34

0117310 Затрат

0117310 Продукту 0,00

0117310 економія за рахунок використання матеріалів отриманих при демонтажу старої водопровідної  мережі

1,00 0,00

0117310 Ефективності 0,00

0117310
кількість обєктів які планується 

реконструювати од. ПКД(кошторисна 
документація) 1,00

Якості

352,92 -81,34

0117310

0117310
середні витрати на проведення одного 

заходу тис.грн. розрахунково
434,26

економія за рахунок використання матеріалів отриманих при демонтажу старої водопровідної  мережі

Завершена реконструкція  зовнішньої мережі господарсько-питного водопостачання по вул. Шорохіна та Першотравневій в смт Олександрівка  Вознесенського району 
Миколаївської області

реконструкціязовнішньої мережі 
господарсько-питного 

водопостачанняпо вул. Шорохіна 
та Першотравневій в  смт 

Олександрівка Вознесенського 
району Миколаївської області

0,00 855,12 855,12 0,00 434,26

0117310

0,00

0117310 обсяг виконаних робіт відс. розрахунково 100,00 100,00 0,00

0117310

0,00 1289,38 1289,38

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 855,12 855,12 0,00 1289,38 1289,38

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 855,12 855,12 0,00 434,26

434,26 434,26 0,00 352,92 352,92 0,00

Усього 0,00 855,12 855,12

1289,38434,26 0,00 352,92 352,92 0,00 1289,38

економія за рахунок використання матеріалів отриманих при демонтажу старої водопровідної  мережі
0,00 1289,38 1289,380,00 434,26 434,26 0,00 352,92 352,92



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117130
0421

Здійснення заходів із землеустрою

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

24,15 0,00 24,15 24,15 0,00 24,15 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0117130 7130 Здійснення заходів із землеустрою 24,15 0,00 24,15 24,15 0,00 24,15

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0117130 7130
Проведення інвентаризації земель та розробка 

проектів землеустрою 24,15 0,00 24,15 24,15 0,00 24,15

24,15 0,00 24,15 0,00 0,00 0,00Усього 24,15 0,00 24,15



Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0117130
0117130 - Здійснення заходів із 

землеустрою 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

0117130

Проведення інвентаризації земель 
та розробка проектів землеустрою 0,00

0,00

0117130

обсяг видатків на виготовлення 
технічної документації із землеустрою тис.грн

кошторис та зміни до КПК 
0117310 на 2018 рік 24,15 24,15 0,00

0117130 Затрат

0,00

0117130

кількість обєктів на яку планується 
виготовити технічну документацію із 

землеустрою
од.

договори на 2018 рік
4,00 4,00 0,00

0117130 Продукту

0,00

0117130

середні видатки на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 

на один обєкт
тис.грн.

розрахунково
6,04 6,04 0,00

0117130 Ефективності

0117130
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм -проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки - 3 ділянки під ДНЗ, 

1 ділянка під будівництво поліцейської станції.

0,00

0117130

відсоток обєктів на які виготовлено 
технічну документацію із землеустрою 

до обєктів на які заплановано 
виготовлення технічної документації 

із землеустрою

відс.

розрахунково

100,00 100,00 0,00

0117130 Якості



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0116080
Реалізація державних та місцевих житлових програм

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

0,00 202,34 202,34 0,00 202,34 202,34 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0116083 6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

0,00 202,34 202,34 0,00 202,34 202,34

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0116083 6083
забезпечення житлом дітей сиріт ,осіб з їх числа

0,00 202,34 202,34 0,00 202,34 202,34

0,00 202,34 202,34 0,00 0,00 0,00Усього 0,00 202,34 202,34



0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0116083

0116083 - Проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 

осіб з їх числа

0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

116083

Проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 

0,00 0,00 0,00 0,00 202,34 202,34

придбання житла для Поляков 
Артем Олегович 15.02.1996р. 0,00

202,34 202,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0116083
забезпечення житлом дітей сиріт 

,осіб з їх числа 0,00

0,00

0116083
обсяг видатків на закупівлю квартир тис.грн. кошторис кпк 0116083

202,34 202,34 0,00

0116083 Затрат

0,00

0116083

кількість квартир що планується 
придбати од.

протокол комісії від 
06.07.2018р.-03.08.2018р. 

Затверджений 05.09.2018р. 1,00 1,00 0,00

0116083 Продукту

0,00

0116083
середні витрати на придбання 1 

квартири тис.грн. розрахунково
202,34 202,34 0,00

0116083 Ефективності

0116083

придбання житла дітям сиротам Поляков Артем Олегович 15.02.1996р. народження за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

0,00

0116083
відсоток квартир що планувалося 
придбати до фактично придбаних відс. розрахунково

100,00 100,00 0,00

0116083 Якості

0,00 0,00 0,00 202,34 202,34

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 202,34 202,34 0,00

0,00 0,00 202,34 202,340,00 0,00 202,34 202,34 0,00 0,00



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 202,34

202,34 202,34202,34 202,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 202,34 202,34202,34 0,00 0,00 0,00



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

4

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0116030
0620

Організація благоустрою населених пунктів

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

854,57 0,00 854,57 816,51 0,00 816,51 -38,06 0,00 -38,06

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0116030 6030 Організація благоустрою населених пунктів 854,57 0,00 854,57 816,60 0,00 816,60

Пояснення щодо причин 
відхилення

-37,97 0,00 -37,97

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

-0,40 0,00 -0,40

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

0116030 6030 Забезпечення благоустрою кладовищ 30,50 0,00 30,50 30,10 0,00 30,10
економія електроенергії по 

обєктах вуличного освітлення 
за рахунок впровадження 

енергоефективних технологій

0116030 6030
Проведення поточного ремонту об`єктів 

транспортної інфраструктури 442,79 0,00 442,79 442,70 0,00 442,70

343,80 0,00 343,80 -37,48 0,00 -37,480116030 6030

Забезпечення утримання в належному технічному 
стані об`єктів дорожнього господарства

381,28 0,00 381,28

-0,09 0,00 -0,09

Усього 854,57 0,00 854,57 816,60 0,00 816,60 -37,97 0,00 -37,97



Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0116030
Забезпечення благоустрою 

кладовищ 0,00

0116030
0116030 - Організація благоустрою 

населених пунктів

0,00

0116030
загальна площа кладовищ, що 

потребує благоустрою га. нормативно-грошова оцінка 
населених пунктів 11,85 11,85 0,00

0116030 Затрат

0,00

0116030
площа кладовищ, благоустрій яких 

планується здійснювати га. нормативно-грошова оцінка 
населених пунктів 11,85 11,85 0,00

0116030 Продукту

0,00

0116030

середньорічні витрати на благоустрій 
1 га кладовища тис.грн.

кошти виділені на 
благоустрій кладовищ/ 

кількість га на яких виконано 
благоустрій

2,57 2,54 -0,03

0116030 Ефективності

0,00

0116030

питома вага площі кладовищ, 
благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі 
кладовищ

відс.

площа , що запланована  до  
площі фактично 
благоустроєної 100,00 100,00 0,00

0116030 Якості

0116030

Забезпечення утримання в 
належному технічному стані 

об`єктів дорожнього господарства
0,00

0116030 Благоустроєно кладовища населених пунктів за рахунок співпраці з  Вознесенським міжрайонним центром зайнятості.

0,00

0116030
електроенергія для  вуличного 

освітлення кВт.год акти використання 
електоенергії на 2018 рік 147692,00 107519,00 -40173,00

0116030 Затрат

0116030 Продукту 0,00

0116030 економія електроенергії по обєктах вуличного освітлення за рахунок впровадження енергоефективних технологій

107519,00 -40173,00

0116030

0116030
електроенергія для роботи обєктів 

вуличного освітлення кВт.год акти використання 
електоенергії на 2018 рік 147692,00

0,00

0116030
1 кВт.год електроенергії для 

вуличного освітлення грн. акти використання 
електоенергії на 2018 рік 2,60 2,60 0,00

0116030 Ефективності

0,00

0116030
електроенергія вуличного освітлення відс. розрахунково

100,00 100,00 0,00

0116030 Якості

0116030

Проведення поточного ремонту 
об`єктів транспортної 

інфраструктури
0,00

0116030

0,000116030 Затрат

економія електроенергії по обєктах вуличного освітлення за рахунок впровадження енергоефективних технологій

Забезпечено функціонування обєктів вуличного освітлення на території населених пунктів громади.



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

0116030

площа міських автошляхів та споруд 
на них, які потребують поточного 

ремонту
тис.кв.м

ПКД
0,93 0,93 0,00

0,00

0116030

площа міських шляхів, на яких 
планується провести поточний ремонт тис.кв.м

ПКД
0,93 0,93 0,00

0116030 Продукту

0116030

середня вартість поточного ремонту 1 
кв. м міських шляхів тисгрн.

загальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
кв.м.

0,48 0,48 0,00

0116030 Ефективності

Проведено ямковий ремонт доріг з твердим покриттям: смт. Олександрівка 608 м.кв, с.Воронівка 198 м.кв., с.Трикрати 120м.кв.0116030

0,00

0116030

питома вага площі міських доріг та 
споруд на них, що зазнала поточний 

ремонт до площі, що потребувала 
поточного ремонту

відс.

кількість  обєктів що 
потребують ремонту 

розділити на кількість 
відремонтованих обєктів

100,00 100,00 0,00

0116030 Якості

0,00



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0116010
Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

146,36 0,00 146,36 145,26 0,00 145,26 -1,10 0,00 -1,10

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0116013 6013
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 146,36 0,00 146,36 145,26 0,00 145,26

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-1,10 0,00 -1,10

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

-1,10 0,00 -1,10

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0116013 6013
Поточний ремонт водопровідно-каналізаційного 

господарства 146,36 0,00 146,36 145,26 0,00 145,26

145,26 0,00 145,26 -1,10 0,00 -1,10Усього 146,36 0,00 146,36



Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0116013

0116013 - Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 

господарства
0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

0116013
Поточний ремонт водопровідно-

каналізаційного господарства 0,00

0,00

0116013
кількість обєктів , що потребує 

ремонту од. ПКД 4,00 4,00 0,00

0116013 Затрат

0,00

0116013
кількість обєктів , що планується 

відремонтувати од. ПКД 4,00 4,00 0,00

0116013 Продукту

0,00

0116013

середня вартість ремонту 1 обєкту

тис.грн.

агальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
обєктів

36,59 36,32 -0,27

0116013 Ефективності

0116013
 Проведено роботи з  відеообстеження скважини смт. Олександрівка та  рем. робіт.73,0 тис.грн;  рем. робіт скважини с.Воронівка 44,3тис.грн.; рем.водопровідної мережі смт. 

Олександрівка 28,0 тис.грн

0,00

0116013

питома вага обєктів що потребують 
ремонту до відремонтованих відс.

кількість  обєктів що 
потребують ремонту 

розділити на кількість 
відремонтованих обєктів

100,00 100,00 0,00

0116013 Якості



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0114080
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

46,80 5,00 51,80 31,92 4,87 36,78 -14,88 -0,14 -15,02

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0114081 4081
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва 46,80 5,00 51,80 31,92 4,87 36,78

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-14,88 -0,14 -15,02

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

-14,88 -0,14 -15,02

Економія зар. плати за 
рахунок вакантних посад.

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00Усього 0,00

0114081 4081

Забезпечення роботи по відродженню та 
популяризації національно-культурних традицій 46,80 5,00 51,80 31,92 4,87 36,78

31,92 4,87 36,78 -14,88 -0,14 -15,02Усього 46,80 5,00 51,80



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

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0114081

0114081 - Забезпечення діяльності 
інших закладів в галузі культури і 

мистецтва
0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

0114081

Забезпечення роботи по 
відродженню та популяризації 

національно-культурних традицій
0,00

0,00

0114081

кількість народних колективів
од.

Паспорти 
народних,зразкових 

колективів
3,00 3,00 0,00

0114081 Затрат

0,00

0114081
кількість учасників зайнятих в 

народних колективах чол. Списки учасників колективів
79,00 96,00 17,00

0114081 Продукту

0114081 Ефективності 0,00

0114081

0,38 -0,27

0114081

0114081

середні витрати на одного учасника 
народного колективу грн.

витрати по загальному та 
спеціальному фонду / 

кількість учасників у 2018 
році

0,66

Проведена робота з популяризації національно-культурних традицій

Економія зар. плати за рахунок вакантних посад.; збільшення кількості учасників народних колективів.

Проведена робота з популяризації національно-культурних традицій
У 2018 році   забезпечено роботи по відродженню та популяризації національно-культурних традицій. Підтверджено звання народний  Трикратським колективом 

самодіяльності.
0114081

0114081

0,00

0114081

динаміка  зростання кількості 
учасників  залучених до народних 

колективів
відс.

число учасників 
2018рік/число учасників 

2017 рік
102,00 121,50 19,50

0114081 Якості



(підпис) (ініціали та прізвище)
селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0114060
0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

803,59 45,14 848,74 721,48 45,14 766,62 -82,12 0,00 -82,12

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0114060 4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
803,59 45,14 848,74 721,48 45,14 766,62

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-82,12 0,00 -82,12

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

-82,12 0,00 -82,12

Економія за рахунок 
зменшення стимулюючих 

виплат та енергоносіїв.

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

0,00 721,48

45,14 45,14

0114060 4060

Забезпечення організації культурного дозвілля 
населення і зміцнення культурних традицій 803,59 0,00 803,59 721,48

-82,12 0,00 -82,12Усього 803,59 45,14 848,74 721,48 45,14 766,62

0,00 45,14 45,14 0,00 0,00 0,000114060 4060
Проведення капітального ремонту обєктів 

нежитлового фонду 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0114060 - Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів

0,000114060

0,00

0114060 Затрат 0,00

0114060

Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення і 
зміцнення культурних традицій

8,75 -0,20

0114060

0114060
середнє число окладів (ставок) - 

усього од. штатний розпис 2018 рік
8,95

4,00 0,00

0114060 Продукту 0,00

0114060
кількість установ - усього у тому 

числі: будинків культури од. мережа 2018 рік
4,00

22086,00 4086,00

0114060

0114060

кількість відвідувачів - усього

осіб

зведений звіт про діяльність 
клубних закладів  за 2018 рік

Форма № 7-НК 18000,00

0,00

0114060

середні витрати на одного відвідувача

тис.грн.

витрати по загальному та 
спеціальному 

фонду/кількість відвідувачів 
на 2018 рік

0,05 0,04 -0,01

0114060 Ефективності

0114060 Якості 0,00

0114060

80,00 -25,00

0114060

0114060

динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього 
періоду

відс.

число відвідувачів 
2018рік/число відвідувачів 

2017


 рік

105,00

0114060
Проведення капітального ремонту 

обєктів нежитлового фонду 0,00

0114060

0,00

0114060 вартість кап. Ремонту од. ПКД 1,00 1,00 0,00

0114060 Затрат

0,00

0114060

кількість обєктів , щодо яких 
планується проведення кап. Ремонту од.

ПКД
1,00 1,00 0,00

0114060 Продукту

Вакантні посади

У 2018 році  більш масово відзначалися такі  свята як  Івана-Купала,  8 березня.

Економія за рахунок зменшення стимулюючих виплат та енергоносіїв.

Зменшення відвідувань у порівнянні з 2017 роком повязане з капітальними ремонтами обєктів культури.
Забезпечена організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у 2018 році

Виготовлено ПКД » Капітальний ремонт будинку культури в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області »0114060

0,00

0114060
середні витрати на кап. Ремонт 1 

обєкта тис.грн. розрахунково
45,14 45,14 0,00

0114060 Ефективності



спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

14 156 7 8 9 10 11

114060

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Капітальний ремонт будинку 
культури в с. Трикрати 
Вознесенського району 
Миколаївської області

0,00

45,14 45,14 0,00 45,14 45,14 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

12 13

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

45,14 45,14 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 45,14 45,14 0,00

45,14 0,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 45,14 45,14 0,00 45,14

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 45,14

0,00 0,0045,14 45,14 0,00 45,14 45,14 0,00

0,00 0,00 0,0045,14 0,00 45,14 45,14



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0114030
0824

Забезпечення діяльності бібліотек

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

204,36 0,00 204,36 183,58 0,00 183,58 -20,78 0,00 -20,78

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0114030 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 204,36 0,00 204,36 183,58 0,00 183,58

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-20,78 0,00 -20,78

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

-20,78 0,00 -20,78

Економія за рахунок 
зменшення стимулюючих 

виплат

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

0114030 4030

Забезпечення доступності для громадян 
документів та інформації, створення умов для 

повного задоволення духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та освітньому розвитку 

громадян, комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, контро

204,36 0,00 204,36 183,58 0,00 183,58

183,58 0,00 183,58 -20,78 0,00 -20,78Усього 204,36 0,00 204,36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0114030
0114030 - Забезпечення діяльності 

бібліотек 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

0114030

Забезпечення доступності для 
громадян документів та інформації, 

створення умов для повного 
задоволення духовних потреб 

громадян, сприяння професійному 
та освітньому розвитку громадян, 

комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, 

контро

0,00

0,00

0114030
середнє число окладів (ставок) 

керівних працівників од. штатний розпис 2018 рік
2,00 2,00 0,00

0114030 Затрат

0,50 0,00

0114030 кількість установ (бібліотек), од. мережа 2018 рік 5,00 5,00 0,00

0114030
середнє число окладів (ставок) 

спеціалістів од. штатний розпис 2018 рік
0,50

0,00

0114030

число читачів

тис.чол.

Звіт про діяльність 
державних, публічних 

бібліотек, централізованих 
бібліотечних систем (ЦБС), 

що віднесені до сфери 
управління Міністерства 

культури і туризму України 
Форма № 6-нк

2,50 2,50 0,00

0114030 Продукту

0,00

0114030

середні затрати на обслуговування 
одного читача тис.грн.

витрати по загальному та 
спеціальному фонду / 

кількість читачів на 2018 рік 0,08 0,07 -0,01

0114030 Ефективності

0114030 Якості 0,00

0114030 Економія за рахунок зменшення стимулюючих виплат

Зменшення книговидач відбулося за рахунок впровадження інноваційних технологій.
Забезпечено права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 

користування бібліотеками у 2018 році.(кількість користувачів протягом року -2463 чол.; здійснено книговидач 12823 од.)
0114030

96,00 -9,00

0114030

0114030

динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

відс.

число книговидач 
2018рік/число книговидач 

2017 рік 105,00



(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

4

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0113240
Інші заклади та заходи

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

1762,11 22,63 1784,74 1726,73 21,92 1748,65 -35,38 -0,71 -36,09

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0113241 3241
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 1651,41 22,63 1674,04 1616,03 21,92 1637,95 -35,38 -0,71 -36,09

-58,36 0,00 -58,36

змінено розподіл 
загальноадміністративних 
видатків;економії коштів 

пов’язане з працею робітників 
з інвалідністю та зменшенням 

стимулюючих 
виплат,наявністю вакантних 

посад

0113241 3241

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян , які не здатні до 

самообслуговування у звязку з похилим віком , 
хворобою, інваліднів 911,49 0,00 911,49 853,13 0,00 853,13

змінено розподіл 
загальноадміністративних 

видатків

0113242 3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 110,70 0,00 110,70 110,70 0,00 110,70

762,90 21,92 784,82 22,98 -0,71 22,270113241 3241

Здійснення заходів із забезпечення соціальної 
підтримки та надання соціальних послуг дітям, 

молоді та сімям , які опинились у складних 
життєвих обставинах

739,93 22,63 762,55

0,00 0,00 0,00



5

6

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

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

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0113242 3242

Матеріальна допомога спрямована на підтримку 
мешканців у випадках тривалого , тяжкого 
захворювання, сметрі близьких родичів та у 
випадках викликаних непередбачуваними 

обставинами

61,20 0,00 61,20

перерозподіл матеріальної 
допомоги після розгляду заяв

0113242 3242
матеріальна допомога хворим на онкологічні 

захворювання 49,50 0,00 49,50 41,00 0,00 41,00

69,70 0,00 69,70 8,50 0,00 8,50

-8,50 0,00 -8,50

перерозподіл матеріальної 
допомоги після розгляду заяв

Усього 1762,11 22,63 1784,74

0113241

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання 

громадян , які не здатні до 
самообслуговування у звязку з 

похилим віком , хворобою, 
інваліднів

0,00

1726,73 21,92 1748,65 -35,38 -0,71 -36,09

0113241

0113241 - Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

0,00

0113241
кількість штатних одиниць персоналу од. планова мережа 2018 р.

1,00 1,00 0,00

0113241 Затрат

0,00

0113241

чисельність осіб, які потребують 
соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)
осіб.

штатний розпис на 2018 рік
22,00 16,00 -6,00

0113241 Продукту

0113241 Ефективності 0,00

0113241 Вакантні посади.

100,00 15,00

0113241

0113241

чисельність обслуговування на 1 шт. 
од. професіонала ,фахівця та 

робітника,які надають соціальні 
послуги

осіб

Звіт " Інформація щодо 
отримувачів соціальних 

послуг по Олександрівській 
селищній раді"

85,00

0,000113241 Якості
За рахунок зміни групи рухомої активності підопічних надомногообслуговування.



0113241

0113241

0113241

рівень охоплення послугами 
населення Олександрівської селищної 

ради відс.

кількість осіб, що 
потребують 

допомоги/кількість штат. од. 
персоналу

4,00 6,00 2,00

0,00

0113241 Затрат 0,00

0113241

Здійснення заходів із забезпечення 
соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг дітям, молоді та 
сімям , які опинились у складних 

життєвих обставинах

12,00 3,00

0113241

0113241
кількість спеціалістів залучених до 

закладів осіб штатний розпис на 2018 рік
9,00

0,00

0113241
кількість звернень до центрів од. журнал обліку прийому 

громадян 4500,00 4500,00 0,00

0113241 Продукту

0,00

0113241

середні витрати на 1 звернення

тис.грн.

видатки на функціонування 
установи /кількість звернень 

до центрів 0,17 0,18 0,01

0113241 Ефективності

0113241 Якості 0,00

0113241

105,00 0,00

0113241

0113241

динаміка кількості учасників , 
охоплених заходами центрів 

соціальних служб для сімї ,дітей та 
молоді , порівняно з минулим роком

відс.

розрахунково

105,00

0,00

0113242

Матеріальна допомога спрямована 
на підтримку мешканців у випадках 
тривалого , тяжкого захворювання, 

сметрі близьких родичів та у 
випадках викликаних 

непередбачуваними обставинами

0,00

0113242

0113242 - Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального 

забезпечення

0,00

0113242
витрати на надання матеріальної 

допомоги тис.грн. кошторис 2018 рік
61,20 69,70 8,50

0113242 Затрат

0113242 Продукту 0,00

0113242 перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

40,00 5,00

0113242

0113242

кількість осіб які потребують 
матеріальної допомоги осіб

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у 2018 

році
35,00

0,00

0113242
кількість осіб які отримали 

матеріальну допомогу осіб звіт
35,00 40,00 5,00

0113242 Ефективності
перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

За рахунок зміни групи рухомої активності підопічних надомногообслуговування.За рахунок вакантних посад.
Забезпечено соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком , хворобою, інвалідністю.

Збільшено штатну чисельнісь : 2 шт.од- бухгалтер, 1 шт.од. - юрист. Консульт.

змінено розподіл загальноадміністративних видатків

Здійснено заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям , які опинились у складних життєвих обставинах



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

0113242

0113242

0113242

питома вага отриманих матеріальних 
допомог до звернень за матеріальною 

допомогою відс.

розрахунково

100,00

0113242 Якості

0113242

0113242
витрати на надання матеріальної 

допомоги тис.грн. кошторис 2018 рік
49,50

0113242 Затрат

0113242
матеріальна допомога хворим на 

онкологічні захворювання

0113242

0,00

0113242

кількість осіб які потребують 
матеріальної допомоги осіб

кількість поданих заяв на 
матеріальну допомогу у 2018 

році
23,00 19,00 -4,00

0113242 Продукту

0113242

0113242
кількість осіб які отримали 

матеріальну допомогу осіб звіт
23,00

0113242 Ефективності

0113242 надано матеріальну допомогу людям , які потрапили в тяжкі життєві обставини відно до отриманих заяв на допомогу.

0,00

0113242

питома вага отриманих матеріальних 
допомог до звернень про отримання 

матеріальної допомоги відс.

розрахунково

100,00 100,00 0,00

0113242 Якості

перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

надано матеріальну допомогу людям , які потрапили в тяжкі життєві обставини відно до отриманих заяв на допомогу.

перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

перерозподіл матеріальної допомоги після розгляду заяв

19,00 -4,00

0,00

41,00 -8,50

0,00

0,00

100,00 0,00

0,00



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0112150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

39,56 0,00 39,56 18,41 0,00 18,41 -21,15 0,00 -21,15

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0112152 2152
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 39,56 0,00 39,56 18,41 0,00 18,41

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-21,15 0,00 -21,15

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

-21,15 0,00 -21,15

Видатки здійснювались 
відповідно до фактичних 
звернень осіб , що мають 
право на відшкодування 
вартості певної категорії 

лікарських засобів.

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0112152 2152

Повне або часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів (пільгові рецепти доя окремих 

категорій населення) 39,56 0,00 39,56 18,41 0,00 18,41

18,41 0,00 18,41 -21,15 0,00 -21,15Усього 39,56 0,00 39,56



0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0112152
0112152 - Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров`я 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

0112152

Повне або часткове відшкодування 
вартості лікарських засобів 

(туберкулін)
0,00

0,00

0112152

Рівень забезпечення потреби у 
лікарських засобах для лікування 

хворих
відс. розрахунково 100,00 100,00 0,00

0112152 Якості

0,00

0112152 Затрат 0,00

0112152

Повне або часткове відшкодування 
вартості лікарських засобів 

(пільгові рецепти доя окремих 
категорій населення)

18,41 -21,15

0112152

0112152
Обсяг видатків на відшкодування 

вартості тис.грн. розрахунково 39,56

0,00

0112152
Кількість хворих , що потребують 

відшкодування вартості. осіб Заява. Постанова Кму №160 
від 31.03.2015р. 4431,00 31,00 -4400,00

0112152 Продукту
Видатки здійснювались відповідно до фактичних звернень осіб , що мають право на відшкодування вартості певної категорії лікарських засобів.

Видатки здійснювались відповідно до фактичних звернень осіб , що мають право на відшкодування вартості певної категорії лікарських засобів.

У 2018 році забезпечено у повному обсязі відшкодування вартості пільгових рецептів відповідно до звернень осіб з пільгової категорії хворих.
0,59 0,59

0112152

0112152 Середні видатки на 1 хворого тис.грн. розрахунково 0,01

0112152 Ефективності 0,00

0112152



(підпис) (ініціали та прізвище)
селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0112140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

91,80 0,00 91,80 59,18 0,00 59,18 -32,63 0,00 -32,63

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0112146 2146
Відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань 91,80 0,00 91,80 59,18 0,00 59,18

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

-32,63 0,00 -32,63

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

-32,63 0,00 -32,63

Всі видатки проводились за 
рахунок цільової субвенції 
останній транш надійшов в 
кінці грудня 2018 року і не 

був освоєний

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0112146 2146

повне або часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів під час лікування осіб які 

страждають на серцево-судинні захворювання, 
цукровий діабет 2-го типу та бронхіальну астму

91,80 0,00 91,80 59,18 0,00 59,18

59,18 0,00 59,18 -32,63 0,00 -32,63Усього 91,80 0,00 91,80



0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0112146

0112146 - Відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань
0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

0112146

повне або часткове відшкодування 
вартості лікарських засобів під час 
лікування осіб які страждають на 

серцево-судинні захворювання, 
цукровий діабет 2-го типу та 

бронхіальну астму

0,00

0,00

0112146
обсяг видатків на відшкодування 

вартості лікарських засобів тис.грн. шторис та зміни  КПК 
0112146 2018р. 91,80 59,18 -32,63

0112146 Затрат

0112146 Продукту 0,00

0112146 Всі видатки проводились за рахунок цільової субвенції останній транш надійшов в кінці грудня 2018 року і не був освоєний

622,00 -1678,00

0112146

0112146

кількість хворих .що потребують 
відшкодування вартості лікарських 

засобів
осіб

форма 12
2300,00

середні видатки на одного хворого тис.грн. розрахунково
0,04 0,10 0,06

0112146 Ефективності
Фактичні звернення людей які підлягають під відшкодування вартості лікарських засобів

 забезпечено повне відшкодування вартості лікарських засобів під час лікування осіб які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2-го типу та 
бронхіальну астму  відповідно до звернень осіб з пільгової категорії хворих.

0112146

0,00

0112146

рівень забезпечення потреби у 
лікарських засобах для лікування 

хворих
відс.

розрахунково
100,00 100,00 0,00

0112146 Якості

0,00

0112146



(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0112110
Первинна медична допомога населенню

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

3635,69 26,70 3662,39 2976,44 26,63 3003,07 -659,25 -0,07 -659,33

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0112111 2111

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги
3635,69 26,70 3662,39 2976,44 26,63 3003,07

Пояснення щодо причин 
відхилення

-659,25 -0,07 -659,33

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

0112111 2111

Забезпечення надання населенню первинної 
допомоги за місцем проживання (перебування)

3635,69

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

-4101,954085,95 16,00 4101,95 0,00 0,00 0,00 -4085,95 -16,00

Усього 3635,69 26,70 3662,39 2976,44

26,70 3662,39 2976,44

26,63 3003,07 -659,25 -0,07 -659,33

-0,07 -659,33

Низький відсоток виконання 
бюджету обумовлено 
економією коштів по 

заробітній платі з 
нарахуваннями за рахунок    
наявності вільних вакансій.

26,63 3003,07 -659,25



Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0112111

0112111 - Первинна медична 
допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

0,00

0,00

0112111 Затрат 0,00

0112111

Забезпечення надання населенню 
первинної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

43,50 -9,00

0112111

0112111

кількість штатних одиниць

шт.од

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної  
допомоги " 2018 рік

52,50

6,00 -4,00

0112111

0112111

в тому числі лікарів, які надають 
первинну допомогу

шт.од

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної  
допомоги " 2018 рік

10,00

0,00

0112111

кількість прикріпленого населення

осіб

паспорта 
дільниць(Олександрівська,Тр

икратська, Воронівська) по 
КЗ" Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної  

допомоги " 2018 рік

10191,00 9727,00 -464,00

0112111 Продукту

0112111

кількість пролікованих хворих

осіб

журнал обліку хворих по 
дільницях(Олександрівська,Т

рикратська, Воронівська)   
КЗ" Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної  

допомоги " 2018 рік

7353,00 9215,00 1862,00

0112111

0112111 Ефективності 0,00

0112111

Вакантні посади

Вакантні посади

Зменшення за рахунок міграції населення

Збільшення за рахунок звернень в осінньо-зимовий період з ГРВІ.



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

14 156 7 8 9 10 11

Усього 0,00 0,00

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

0,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

12 13

1621,00 602,00

0112111

0112111

кількість прикріпленого населення на 
1 доктора, який надає первинну 

допомогу осіб

розрахунково(кількість 
прикріпленого 

населення/лікарів, які 
надають первинну допомогу) 

2018 рік

1019,00

Збільшилось навантаження на 1 шт.од лікаря за рахунок вакантних посад

У 2018 році було отримано ліцензію на медичну практику та  забезпечено надання населенню первинної допомоги за місцем проживання.повне охоплення населення для 
надання своєчасних та якісних послуг з медичного обслуговування.

0112111

0,00

0112111

забезпечення повноти охоплення 
населення проживаючого на території 

громади відс.

розрахунково(кількість 
зареєстрованого населення 
/кількість прикріпленого 

населення) 2018рік
100,00 100,00 0,00

0112111 Якості



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0111100
0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими)

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

2003,08 149,81 2152,88 1965,36 152,76 2118,12 -37,72 2,96 -34,77

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0111100 1100

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

2003,08 149,81 2152,88 1965,36 152,76 2118,12

Пояснення щодо причин 
відхилення

-37,72 2,96 -34,77

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

-37,72 2,96 -34,77

Загальний фонд- економія за 
рахунок зміни в штатній 
структурі.; спец. фонд- 
збільшення фактичних 

надходжень спец. фонду 
власні послуги.

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

88,56 2053,91

64,20 64,20

0111100 1100

Забезпечення надання початкової музичної, 
хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва 

та художнього промислу 2003,08 85,60 2088,68 1965,36

-37,72 2,96 -34,77Усього 2003,08 149,81 2152,88 1965,36 152,76 2118,12

0,00 64,20 64,20 0,00 0,00 0,000111100 1100 Капітальний ремонт 0,00



Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0111100 - Надання спеціальної 
освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

0,000111100

0,00

0111100 Затрат 0,00

0111100

Забезпечення надання початкової 
музичної, хореографічної освіти, з 

образотворчого мистецтва та 
художнього промислу

2,00 0,00

0111100
середнє число окладів (ставок) 

педагогічного персоналу од. штатний розпис 2018 рік
26,25 24,00 -2,25

0111100 кількість установ - усього од. мережа 2018 рік 2,00

0111100 Продукту 0,00

0111100

220,00 -21,00

0111100

0111100

середня кількість учнів, які отримують 
освіту у школах естетичного 

виховання, - всього
осіб

мережа 2018 рік
241,00

0,00

0111100

кількість учнів на одну педагогічну 
ставку осіб

середня кількість дітей 
/середнє число окладів 
(ставок) педагогічного 
персоналу за 2018 рік

9,00 9,00 0,00

0111100 Ефективності

9,63 0,99

0111100

0111100

витрати на навчання одного учня, 
який отримує освіту в школах 

естетичного виховання тис.грн.

видатки по загальному та 
спеціальному фрнду за 2018 
рік/ середню кількість учнів 

за 2018 рік

8,63

0,00

0111100

відсоток обсягу плати за навчання у 
школах естетичного виховання в 

загальному обсязі видатків на 
отримання освіти у зазначених 

школах

відс.

плата за послуги згідно 
КБКД 25010100 по КПК 

0111100 /видатки по 
загальному та спеціальному 

фрнду за 2018 рік

4,40 4,40 0,00

0111100 Якості

0,00

0111100 Затрат 0,00

0111100 Капітальний ремонт

2,00 0,00

0111100 Продукту 0,00

0111100
кількість обєктів що потребує ремонту шт. ПКД

2,00

Закриття відділення Трикратської школи мистецтв Вознесенського району Миколаївської області в с.Щербані  Вознесенського району Миколаївської області ; зменшення пед. 
навантаження за рахунок зменшення кількості учнів.

Закриття відділення Трикратської школи мистецтв Вознесенського району Миколаївської області в с.Щербані  Вознесенського району Миколаївської області; зменшення 
запланованого набору до 1 класу.

За рахунок зменшення наповнюваності класів



спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

14 156 7 8 9 10 11

111100

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Капітальний ремонт  школи 
мистецтв вул.. Генерала Подзігуна  

240 в смт Олександрівка 
Вознесенського району 

Миколаївської області «

0,00

64,20 64,20 0,00 64,20 64,20 0,00

12 13

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

0111100

середня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

тис.грн.

загальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
обєктів

32,10

2,00 0,00

0111100 Ефективності 0,00

0111100
кількість обєктів що планується 

відремонтувати шт. ПКД
2,00

Виготовлено ПКД: » Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області » , «Капітальний ремонт  школи мистецтв вул.. Генерала 
Подзігуна  240 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області « .

100,00 0,00

0111100

0111100

питома вага  кількості обєктів що 
потроебують ремонту до обєктів 

відремонтованих відс.

  кількість  обєктів що 
потроебують ремонту 
розділити на кількість 

відремонтованих обєктів

100,00

32,10 0,00

0111100 Якості 0,00

22,65 22,65 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 22,65 22,65 0,00

22,65 0,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22,65 22,65 0,00 22,65

0,00 0,00 0,00

Капітальний ремонт школи 
мистецтв в с. Трикрати 
Вознесенського району 
Миколаївської області

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22,65 22,65 0,00 22,65 22,65

0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55

41,55 41,55 0,00 41,55 41,55 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 41,55

41,55 0,00 41,55 41,55 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

0,00 41,55 41,55

0,00 0,00 0,000,00 64,20 64,20 0,00 64,20 64,20



2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0111020
0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

38,02 24,92 62,94 38,02 24,92 62,94 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0111020 1020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

38,02 24,92 62,94 38,02 24,92 62,94

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

24,92 27,94

0,00 35,00

0111020 1020
Капітальний ремонт загальноосвітніх закладів

3,02 24,92 27,94 3,02

0,00 0,00 0,00Усього 38,02 24,92 62,94 38,02 24,92 62,94

35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,000111020 1020 поточний ремонт загальноосвітніх закладів 35,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0111020 - Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

0111020

0,00

0111020 Затрат 0,00

0111020
Капітальний ремонт 

загальноосвітніх закладів

1,00 0,00

0111020 Продукту 0,00

0111020
кількість обєктів, що потребують 

ремонту шт. ПКД 1,00

1,00 0,00

0111020 Ефективності 0,00

0111020
кількість обєктів, що планується 

відремонтувати шт. ПКД 1,00

27,94 0,00

0111020 Якості 0,00

0111020

седня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

тис.грн.

загальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
обєктів

27,94

100,00 0,00

0111020

0111020

питома вага кількості обєктів, що 
потребують ремонту до 

відремонтованих відс.

кількість  обєктів що 
потребують ремонту 

розділити на кількість 
відремонтованих обєктів

100,00

0,00

0111020 Затрат 0,00

0111020
поточний ремонт загальноосвітніх 

закладів

35,00 0,00

0111020 Продукту 0,00

0111020 вартість поточного ремонту тис.грн. ПКД 35,00

0,00

0111020
кількість обєктів які планується 

відремонтувати од. ПКД
1,00

Виготовлено ПКД: «Капітальний ремонт майстерні Воронівської ЗОШ І-ІІІ ст. вул. Вознесенська, 1 с. Воронівка  Вознесенського району Миколаївської області»

Поточний ремонт Олександрівської ЗОШ 1-3 ст. вул. Ген. Подзігуна 244 Вознесенського району Миколаївської області(харчовий блок зі встановленням виробничих ван).

35,00 0,00

0111020

0111020

середня вартість ремонту одного 
обєкту тис.грн.

загальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
обєктів

35,00

1,00 0,00

0111020 Ефективності



спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

14 156 7 8 9 10 11

111020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00

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

3,02 24,92 27,94 3,02

24,92 27,94 3,02 24,92 27,94 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

12 13

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

Капітальний ремонт майстерні 
Воронівської ЗОШ І-ІІІ ст. вул. 

Вознесенська, 1 с. Воронівка  
Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00 24,92 27,94 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 27,94 0,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 3,02 24,92 27,94 3,02 24,92

Усього 0,00 0,00 0,00 3,02

3,02 24,92

0,00 0,0024,92 27,94 3,02 24,92 27,94 0,00

0,00 0,00 0,0027,94 3,02 24,92 27,94



1.

2. 

3. 

1

1

2

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0111010
0910

Надання дошкільної освіти

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

8,31 73,99 82,30 8,31 73,99 82,30 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0111010 1010 Надання дошкільної освіти 8,31 73,99 82,30 8,31 73,99 82,30

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

0111010 1010 Капітальний ремонт 8,31 73,99 82,30 8,31 73,99 82,30

8,31 73,99 82,30 0,00 0,00 0,00Усього 8,31 73,99 82,30



Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0111010
0111010 - Надання дошкільної 

освіти 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

12 13 14 156 7 8 9 10 11

111010 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  « Капітальний ремонт дитячого 
дошкільного закладу « Світлячок»  

вул. Кісільова, 30 с. Актове 
Вознесенського району 

Миколаївської області «

0,00

73,99 73,99 0,00 73,99 73,99 0,00

0111010 Капітальний ремонт 0,00

0,00

0111010
кількість обєктів , що потребують 

ремонту шт. ПКД 3,00 3,00 0,00

0111010 Затрат

0,00

0111010
кількість обєктів , що планується 

відремонтувати шт. ПКД 3,00 3,00 0,00

0111010 Продукту

0,00

0111010

середня вартість кап. Ремонту 1 обєкту

тис.грн.

загальна вартість витрат по 
ремонту розділити на 

кількість відремонтованих 
обєктів

27,43 27,43 0,00

0111010 Ефективності

0111010

Виготовлено ПКД : « Капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу « Світлячок»  вул. Кісільова, 30 с. Актове Вознесенського району Миколаївської області « ,   
«Капітальний ремонт Трикратського ДНЗ « Пролісок» вул. Є.Колісніченка, 3 с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області» ,«Капітальний ремонт Воронівського 

ДНЗ вул. Миру, 2а с. Воронівка  Вознесенського району Миколаївської області».

0,00

0111010

питома вага обєктів , що потребують 
ремонту до обєктів відремонтованих відс.

кількість  обєктів що 
потроебують ремонту 
розділити на кількість 

відремонтованих обєктів

100,00 100,00 0,00

0111010 Якості

27,94 27,94 0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 27,94 27,94 0,00

27,94 0,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27,94 27,94 0,00 27,94

0,00 0,00 0,00

«Капітальний ремонт 
Воронівського ДНЗ вул. Миру, 2а с. 
Воронівка  Вознесенського району 

Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27,94 27,94 0,00 27,94 27,94

0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 22,65

22,65 22,65 0,00 22,65 22,65 0,00

0,0022,65 0,00 22,65 22,65 0,00 0,00



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

0,00 22,65 22,65 0,00 0,00 0,00208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 22,65 22,65

0,00 0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 23,41 23,41 0,00 23,41 23,41

Капітальний ремонт 
Трикратського ДНЗ « Пролісок» 

вул. Є.Колісніченка, 3 с. Трикрати 
Вознесенського району 
Миколаївської області»

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 23,41

23,41 23,41 0,00 23,41 23,41 0,00

0,00 73,99 73,99 0,00 0,00 0,00

0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 73,99 73,99

23,41 0,00 23,41 23,41 0,00 0,00



1.

2. 

3. 

1

1

2

3

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на  01.01.2019  року

0100000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(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

0100000/'0110000
Олександрівська селищна рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0110150
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

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

5325,74 580,21 5905,95 5125,56 584,50 5710,06 -200,18 4,29 -195,89

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

№ 
з/
п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
9 10 11 12 13 14

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разомспеціальни

й фонд  разом

0110150 0150

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

сільської рад

5325,74 580,21 5905,95 5125,56 584,50 5710,06 -200,18 4,29 -195,89

-200,18 8,37 -191,80

Причиною невиконання 
бюджету в 2018 році стало 

надходження стабілізаційної 
дотації в грудні 2018 року; 

перевиконання по спец. 
фонду повязане із 

перевиконанням дохідної 
частини за рахунок власних 

надходжень- оренда 
приміщень.

99,92 5225,49

488,66 488,66

0110150 0150

Забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень

5325,74 91,55 5417,29 5125,56

-200,18 4,29 -195,89

зміна ціни на послуги з 
виготовлення ПКД на кап. 

Ремонт обєктів

Усього 5325,74 580,21 5905,95 5125,56 584,50 5710,06

0,00 484,58 484,58 0,00 -4,09 -4,090110150 0150
Капітальний ремонт обєктів Олександрівської 

селищної ради 0,00



Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

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

 разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Усього 0,00

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

0110150 - Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 
сільської рад

0,000110150

0,00

0110150 Затрат 0,00

0110150
Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень

38,00 1,00

0110150

0110150
кількість штатних одиниць од. штатний розпис на 2018 рік

37,00

0110150

0,00

0110150
кількість отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг од. книга вхідної інформації на 
2018 рік 1400,00 1957,00 557,00

0110150 Продукту

0110150

0110150

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

од.

журнал реєстрації 
розпорядженнь селищного 
голови Олександрівської 
селищної ради;журнал 

реєстрації рішень 
виконкомуОлександрівської 

селищної ради;книга 
реєстрації рішень 

Олександрівської селищної 
ради на 2018 рік.

375,00 440,00

0110150

0110150

кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника

од.

кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг 
розділена на кількість 

штатних одиниць на 2018 рік
42,00

0110150 Ефективності

Введено в штат реєстратор ЦНАП 1 шт.од.

у зв "язку з розширенням функціональної структури селищної ради збільшився документообіг

у зв "язку з розширенням функціональної структури селищної ради збільшився документообіг

у зв "язку з розширенням функціональної структури селищної ради збільшився документообіг

52,00 10,00

0,00

65,00



разом

1 2 3 4 5

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

156 7 8 9 10 11 12 13

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

0110150

0110150

витрати на утримання 1 штатної 
одиниці

тис грн.

сума запланованих витрат по 
загальному та спеціальному 

фондах розділена на 
кількість штатних одиниць 

на 2018 рік

146,41

12,00

0110150

0110150

кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника

од.

кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 

розділена на кількість 
штатних одиниць на 2018 рік

10,00

0110150
Капітальний ремонт обєктів 

Олександрівської селищної ради 0,00

0110150

0110150
Кількість обєктів що потребеє  

ремонту шт. ПКД
4,00 4,00 0,00

0110150 Затрат

0110150
Кількість обєктів що планується 

відремонтувати шт. ПКД
4,00 4,00 0,00

0110150 Продукту

0110150

0,00

0110150

Середня вартість ремонту 1 обєкту

тис.грн.

Сума витрат по спец. фонду 
розділена на кількість 

відремонтованих обєктів 122,17 121,14 -1,02

0110150 Ефективності

0110150

Питома вага кількості обєктів що 
потребує ремонту до обєктів 

відремонтованих відс.

 кількості обєктів що 
потребує ремонту розділити 

на кількість  
відремонтованих

100,00

0110150 Якості

у зв "язку з розширенням функціональної структури селищної ради збільшився документообіг

збільшення штатної чисельності; невиконання бюджету заг. Фонду по зар. платі і нарахуваннях на зар. плату у звязку з отриманням стабілізаційної дотації в грудні 2018 року.

Забезпечено  виконання наданих законодавством повноважень у 2018 році.

зміна ціни на послуги з виготовлення ПКД на кап. Ремонт обєктів

100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

137,51 -8,90

2,00

проведено капітальний ремонт:» Капітальний  ремонт частини приміщень 1-го поверху Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка 
Вознесенського району Миколаївської області » , Капітальний  ремонт частини приміщень 2-го поверху Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала Подзігуна , 208 в 
смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, Виготовлено ПКД:  «Капітальний  ремонт даху будівлі  Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала 

Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області  , Капітальний  ремонт  будівлі  Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала 
Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області(утеплення).

0110150

14

спеціальний 
фонд



110150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

0,00 0,00 0,00 0,00 442,29

0,00 23,13 23,13 0,00

488,66 488,66 0,00 484,58 484,58 0,00

«Капітальний  ремонт даху будівлі  
Олександрівської селищної ради  по 

вул. Генерала Подзігуна , 208 в 
смт.Олександрівка Вознесенського 

району Миколаївської області
0,00 0,00 0,00 0,00 24,21 24,21

442,29

0,00 0,00

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21

0,00 23,13 23,13 0,00 0,00 0,00

0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21 24,21

24,21 0,00 23,13 23,13 0,00 0,00

270,77 270,77

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00 270,77

270,77 270,77 0,00 270,77 270,77 0,00

» Капітальний  ремонт частини 
приміщень 1-го поверху 

Олександрівської селищної ради  по 
вул. Генерала Подзігуна , 208 в 

смт.Олександрівка Вознесенського 
району Миколаївської області

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 270,77 270,77 0,00 270,77 270,77

270,77

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 270,77 270,77

270,77 0,00 270,77 270,77 0,00 270,77

0,00 171,51 171,51

Інші джерела фінансування (за 
видами) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 171,51 171,51 0,00 171,51 171,51

» Капітальний  ремонт частини 
приміщень 2-го поверху 

Олександрівської селищної ради  по 
вул. Генерала Подзігуна , 208 в 

смт.Олександрівка Вознесенського 
району Миколаївської області

0,00 0,00 0,00

171,51 171,51

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 171,51

171,51 171,51 0,00 171,51 171,51 0,00

0,00 19,17 19,17 0,00 0,00 0,00

171,51

Капітальний  ремонт  будівлі  
Олександрівської селищної ради  по 

вул. Генерала Подзігуна , 208 в 
смт.Олександрівка Вознесенського 

району Миколаївської 
області(утеплення)

0,00 0,00 0,00 0,00 22,17 22,17

171,51 0,00 171,51 171,51 0,00 171,51

0,00 0,00 0,000,00 22,17 22,17 0,00 19,17 19,17
Інші джерела фінансування (за 

видами) 0,00 0,00 0,00

ПКД «Капітальний  ремонт даху будівлі  Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

селищний голова Бензар М.М.

19,17 0,00208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПКД "Капітальний  ремонт  будівлі  Олександрівської селищної ради  по вул. Генерала Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області(утеплення)"
0,00 484,58 484,58 0,00 442,29 442,29Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 488,66 488,66

0,00 0,0022,17 22,17 0,00 19,17


