
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.
 ( 0110150 )  ( 0111 )

(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування в межах Конституції та Законів України

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
6384872,00 5574,00 6390446,00 6044096,43 0,00 6044096,43 -340775,57 -5574,00 -346349,57

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 

2 Оплата електроенергії 140000,00 0,00 140000,00 92496,95 0,00 92496,95 -47503,05 0,00 -47503,05

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(КФКВК)

№
з/п

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів з дотриманням гендерної рівності

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих 
законодавством повноважень



Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання електроенергії в.с.Іванівка та с.Цвіжин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Оплата природного газу 140000,00 0,00 140000,00 94959,08 0,00 94959,08 -45040,92 0,00 -45040,92

Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання природного гаду  в.с.Іванівка та с.Цвіжин

Усього 6664872,00 5574,00 6670446,00 6231552,46 0,00 6231552,46 -433319,54 -5574,00 -438893,54

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

6384872,00 0,00 6384872,00 6044096,43 0,00 6044096,43 -340775,57 0,00 -340775,57

Економія бюджетних коштів внаслідок раціонального використання ресурсів, економії коштів на нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю двох працюючих інвалідів та наявністю вакантних посад

2

обсяг видатків на оплату електроенергії грн.

140000,00 0,00 140000,00 92496,95 0,00 92496,95 -47503,05 0,00 -47503,05

Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання електроенергії 

3

обсяг видатків на оплату природного газу грн.

140000,00 0,00 140000,00 94959,08 0,00 94959,08 -45040,92 0,00 -45040,92

Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання природного гаду  в.с.Іванівка та с.Цвіжин

4 кількість штатних одиниць всього од. штатний розпис 33,50 0,00 33,50 33,50 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00

5
осіб

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

6
осіб

8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

7 кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок, акти 40,69 0,00 40,69 26,89 0,00 26,89 -13,80 0,00 -13,80

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг видатків на забезпечення виконання 
наданих законодавством повноважень 

рішення сесій 
сільської ради,  аналіз 
фінансування за 2019 
рік

рішення 19 сесії 
сільської ради 7 
скл.від 19.12.2019 
року, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

рішення 19 сесії 7 
скл.від 21.12.2018 
року, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

кількість фактично працюючих працівників 
жінок

табель обліку 
робочого часу

кількість фактично працюючих працівників 
чоловіків

табель обліку 
робочого часу



Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання електроенергії 

8 кількість спожитого природного газу тис.куб.м розрахунок, акти 15,57 0,00 15,57 10,56 0,00 10,56 -5,01 0,00 -5,01

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

Економія бюджетних коштів виникла  внаслідок сприятливих кліматичних умов, та невикористання природного гаду  в.с.Іванівка та с.Цвіжин

9

од.

1295,00 0,00 1295,00 2949,00 0,00 2949,00 1654,00 0,00 1654,00

Суттєве збільшення вхідної кореспонденції порівняно з минулим роком

10
шт. реєстри зміни

236,00 215,00 451,00 201,00 95,00 296,00 -35,00 -120,00 -155,00

Впорядкування внесених змін до бюджету у відповідність з положеннями Регламенту

11

шт. мережа

4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

12 середня вартість 1 кВт грн. розрахунок, акти 3,44 0,00 3,44 3,44 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00

13 середня вартість 1м.куб. грн. розрахунок, акти 8,99 0,00 8,99 8,99 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00

14
од. розрахунок

47,00 0,00 47,00 105,00 0,00 105,00 58,00 0,00 58,00

Суттєве збільшення вхідної кореспонденції порівняно з минулим роком, що призвело до збільшення навантаження в середньому на одного працівника 

Якості

15
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

17
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

кількість прийнятих  листів, звернень, заяв, 
скарг 

журнал реєстрації 
вхідної документації 
(в тому числі відділу 
комунальної власності 
та земельних відностн 
та відділу 
адміністративних 
послуг)

кількість довідок про внесення змін до 
бюджету (доходи, видатки, джерела 
фінансування)

кількість розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів, щодо яких здійснюється 
Казначейське обслуговування

середня кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника (в тому числі 
жінок)

співвідношення оплоченої електроенергії до 
використаної

співвідношення оплоченого природного газу 
до використаного

рівень виконання наданих законодавством 
повножажень



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році Лука-Мелешківська сільська рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що 
призвело до економії, в загальній сумі 433319,54 грн., що  і відображається в результативних показниках бюджетної програми.
Результативний показник кількості довідок про внесення змін до бюджету зменшився завдяки приведенню бюджетного процесу у відповідність до Регламенту; узалальненню, об'єднанню, 
систематизації інформації по напрямках фінансування, а не роздрібнення, що призвело до оптимізації та упорядкування фінансової діяльності головних розпорядників коштів.
Відхилення затверджених та фактичних результативних показників також пояснюється :
- раціональним використанням бюджетних коштів,через заключені договори на закупівлю товарів з постачальниками та підрядниками, які є платниками єдиного податку, а також економією 
коштів за нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів та наявних вакантних посад.;
- збільшенням обсягу надходження вхідної кореспонденції, що, в свою чергу призвело до збільшення виконаних завдань одним працівником;
- збільшенням розглянутих питань на сесіях, прийнятих розпоряджень та рішень протягом року;
- сприятливими погодніми умовами, що сприяли економії енергоносіїв.
Зміна показників відбулася також через збільшення кількості запропонованих до розгляду проектів рішень, збільшення кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надходження більшої кількості кореспонденції призвело до необхідності 
проведення більшої кількості засідань, нарад, семінарів, тощо, що сприяло якісному виконанню працівниками сільськї ради своїх обов'язків. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання 
та здійснювались відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Фінансування проводилось чітко у 
відповідності до завдань та напрямків фінансування. про що свідчать реєстри розпоряджень про виділення коштів за 2019 рік.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно 
недопущення виникнення  кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства.Потребу в 
забезпеченні енергоносіями було здійснено повною мірою. Тому бюджетна програма КПКВКМБ 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 та їх виконавчих комітетів"в 2019 році була виконана та потреба громадян в 
забезпеченні адміністративними та іншими послугами була повною мірою забезпечена працівниками сільської ради в межах наданих законодавством повноважень.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0110180 ) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку громади в межах Конституції та Законів України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів місцевого самоврядування з дотриманням гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної та технічної документації, придбання товарів, поточний та капітальний ремонт, будівництво

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
400304,00 0,00 400304,00 319322,84 0,00 319322,84 -80981,16 0,00 -80981,16

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів,затверджених у паспорті пояснюється тим, що поточні ремонти артезіанських свердловин, системи каналізації та приміщень були проведені за менші суми, згідно договірної ціни.

2
0,00 4115882,00 4115882,00 0,00 3862254,49 3862254,49 0,00 -253627,51 -253627,51

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0133 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення технічної документації, придбання товарів та поточні 
ремонти  з урахуванням гендерного аспекту

Виготовлення ПКД, капітальний ремонт та будівництво з урахуванням 
гендерного аспекту



Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведення тендерної процедури відкритих торгів

Усього 400304,00 4115882,00 4516186,00 319322,84 3862254,49 4181577,33 -80981,16 -253627,51 -334608,67

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
400304,00 4115882,00 4516186,00 319322,84 3862254,49 4181577,33 -80981,16 -253627,51 -334608,67

Економія бюджетних коштів , що виникла врезультаті підписання та виконання договорів на найбільш економічно-вигідних умовах

УСЬОГО 400304,00 4115882,00 4516186,00 319322,84 3862254,49 4181577,33 -80981,16 -253627,51 -334608,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00

2

грн.

0,00 4115882,00 4115882,00 0,00 3862254,49 3862254,49 0,00 -253627,51 -253627,51

Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведення тендерної процедури відкритих торгів по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст.по вул.Шкільна 2а в с.Лука-Мелешківська

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-
Мелешківській ОТГ на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг видатків на виготовлення технічної 
документації по реконструкції вуличного 
освітлення в с.Іванівка

кошторис, рішення 19 
сесії 7 скликання від 
21.12.2018 року, 
договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік 

обсяг витрат на виготовлення ПКД, 
кап.ремонт та будівництво

кошторис, рішення 19 
сесії 7 скликання від 
21.12.2018 року, 
рішення 22 сесії 7 
скл.від 12.04.2019, 
ріш.24 сес.7 скл.від 
21.06.19р., рішення 25 
сесії 7 скл.від 
05.07.2019 року, 
рішення 26 сесії 7 
скл.від 21.08.2019 
року



3

грн.

150000,00 0,00 150000,00 73041,80 0,00 73041,80 -76958,20 0,00 -76958,20

Договори з підрядниками на виготовлення тех.документації були заключені на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 76958,20 грн.Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт.

4 обсяг видатків на поточний ремонт грн. рішення 21 сесії 7 36000,00 0,00 36000,00 35964,00 0,00 35964,00 -36,00 0,00 -36,00

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

Договір з підрядником на проведення поточного ремонту арт.свердловини №1 в с.Лука-Мелешківська був заключений на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 36,00 грн.Оплата проводилась згідно акту виконаних робіт.

5

грн.

63000,00 0,00 63000,00 60033,04 0,00 60033,04 -2966,96 0,00 -2966,96

Договори з підрядниками на придбання господарських та будівельних матеріалів були заключені на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 2966,96 грн. Оплата проводилась згідно видаткових накладних.

6

грн.

12000,00 0,00 12000,00 10980,00 0,00 10980,00 -1020,00 0,00 -1020,00

Договів з підрядником на послуги по облаштуванню вимощування території навколо будівлі, яка знаходить на балансі с/р був заключений на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 1020,00 грн.

7

грн.

119304,00 0,00 119304,00 119304,00 0,00 119304,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

8

од.

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

9
од.

0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

обсяг видатків на виготовлення тех.паспортів 
на об'єкти, що знаходяться на балансі с/р

рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року, 
договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

артезіанської свердловини №1 в с.Лука-
Мелешківська

скликання №387 від 
06.03.2019 року, 
договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

обсяг видатків на придбання господарських та 
буд.матеріалів

рішення 23 сесії 7 
скликання №482 від 
17.05.2019 року, 
договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

обсяг видатків на послуги по облаштуванню 
вимощування території навколо будівлі,яка 
знаходиться на балансі сільської ради

рішення 23 сесії 7 
скликання №482 від 
17.05.2019 року, 
договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

обсяг витрат на поточні ремонти будівлі та 
артезіанських свердловин, що знаходяться на 
балансі сільської ради

рішення 24 сесії 7 
скликання від 
21.06.2019 року №492

кількість об'єктів по воготовленню 
тех.документації

розрахунок, рішення 
19 сесії 7 скл.від 
21.12.2018, рішення 
21 сесії 7 скл.від 
06.03.2019, договори, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

кількість об'єктів на виготовлення ПКД, 
кап.ремонт та будівництво

розрахунок, договори, 
ПКД, рішення сесій



10

кількість об'єктів по поточних ремонтах од.

6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

11
грн. розрахунок, договори

13076,92 0,00 13076,92 7157,06 0,00 7157,06 -5919,86 0,00 -5919,86

Договори з підрядниками на виготовлення тех.документації були заключені на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 76958,20 грн.

12
грн.

0,00 1028970,50 1028970,50 0,00 965563,62 965563,62 0,00 -63406,88 -63406,88

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення тендерної процедури відкритих торгів та проплат по актах згідно заключеному договору, що вплинуло на розрахуноквитрат на виготовлення ПКД, кап.ремонту та будівництва одного об'єкту 

13
грн.

27884,00 0,00 27884,00 27708,00 0,00 27708,00 -176,00 0,00 -176,00

Договори з підрядниками на ви були заключені на найбільш економічно-вигідних умовах, що призвело до економії коштів в заг.сумі 76958,20 грн., що вплинуло на  розрахунок середніх витрат на виготовлення тех.документації на один об'єкт

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

Якості

14
рівень готовності технічної документації відс.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15
відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16
відс.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

розрахунок, рішення 
21 сесії 7 скл.від 
06.03.2019 та рішення 
23 сесії 7 скликання 
від 17.05.2019 
р.,рішення 24 сес.7 
скл.від 21.06.2019 
року, договори, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

середні витрати на виготовлення 
тех.документації на один об'єкт 

середні витрати на виготовлення ПКД , 
кап.ремонту та будівництва одного об'єкту

розрахунок, акти 
вик.роб.

середні витрати на проведення поточного 
ремонту одного об'єкту

розрахунок, акти 
виконаних робіт

розрахунок, акти 
виконаних робіт

рівень готовності ПКД, об'єктів кап.ремонту та 
будівницва

розрахунок, акти 
виконаних робіт

рівень готовності об'єктів по поточних 
ремонтах

розрахунок, акти 
виконаних робіт

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками 
використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 334608,07 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням 
тендерної процедури закупівель (відкритих торгів) і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по капітальних  та поточних ремонтах завершені, а також, вся технічна документація на 
заплановані об'єкти була виготовлена вчасно.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 



Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами тільки в межах бюджетних асигнквань 
забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської 
заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.Тендерним комітетом сільської ради було проведено тендерну процедуру 
відкритих торгів на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт покрівлі будівлі школи Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна №52 в с.Лука-Мелешківська 
Вінницького району Вінницької області». За результатом електронного аукціону, було визначено переможця та підписано договір з підрядником, що дало змогу  зекономити 498894,00 грн. 
бюджетних коштів.На роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі школи ( в тому числі виготовлення ПКД) було використано залишок коштів освітньої субвенції, що склався станом на 
01.01.2019 року в сумі  2752076,82 грн.Підрядник виконав роботи якісно та вчасно, про що свідчать акти виконаних. Також було проведено роботи по капітальному ремонту (заміна віконних 
блоків) ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Яришівка по вул.Шкільна, 1 за рахунок коштів місцевого бюджету громади на суму 279346,00 грн., та проведений капітальний ремонт будинку ЗДО "Веселка" по 
вул.Тиврівське шосе, 12 (7-ма група) за рахунок коштів місцевого бюджету громади на суму 830831,67 грн. Всі видатки проводились в рамках Програми сприяння розвитку місцевого 
самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  КП КНП "ЦПМСД" Лука-Мелешківської сільської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0112111 ) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення збереження здоров'я нації

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення та покращення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
128500,00 110000,00 238500,00 114650,81 0,00 114650,81 -13849,19 -110000,00 -123849,19

Економія бюджетних коштів (заг.фонд) та відсутність надходжень субвенції з державного бюджету (спец.фонд)

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 125500,00 0,00 125500,00 120260,89 0,00 120260,89 -5239,11 0,00 -5239,11

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0726 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Надання первинної медичної допомоги населенню за місцем проживання 
(перебування)



Сприятливі погодні умови, що сприяли економії природного газу

Усього 254000,00 110000,00 364000,00 234911,70 0,00 234911,70 -19088,30 -110000,00 -129088,30

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
254000,00 110000,00 364000,00 234911,70 0,00 234911,70 -19088,30 -110000,00 -129088,30

Економія бюджетних коштів (заг.фонд.) та відсутність надходжень субвенції з державного бюджету (спец.фонд)

УСЬОГО 254000,00 110000,00 364000,00 234911,70 0,00 234911,70 -19088,30 -110000,00 -129088,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків на оплату природного газу грн.

125500,00 0,00 125500,00 120260,89 0,00 120260,89 -5239,11 0,00 -5239,11

Економія бюджетних  коштів

2

грн.

100000,00 0,00 100000,00 99138,81 0,00 99138,81 -861,19 0,00 -861,19

Економія бюджетних коштів

3

грн.

28500,00 0,00 28500,00 15512,00 0,00 15512,00 -12988,00 0,00 -12988,00

Економія бюджетних коштів

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-
Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення сесії, план 
використання коштів, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

обсяг видатків на закупівлю медичних 
препаратів

рішення сесій, план 
використання коштів, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

обся видатків на закупівлю предметів і 
матеріалів( в тому числі слухового апарату 
для пільгової категорії населення) та послуг

план використання 
коштів, рішення сесій 
с/р від 06.03.2019, від 
29.11.2019, довівдка 
про зміни до 
пл.вик.коштів від 
18.04.2019 року, від 
02.12.2019 року, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік



4

грн.

0,00 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110000,00 -110000,00

Відсутність надходжень субвенції з державного бюджету 

Продукту

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

5
обсяг споживання природного газу куб.м.

13959,95 0,00 13959,95 13377,18 0,00 13377,18 -582,77 0,00 -582,77

Сприятливі погодні умови, що сприяли економії природного газу

6
кількість прикріпленого населення (всього) осіб договори, лист ПМСД

8421,00 0,00 8421,00 8421,00 0,00 8421,00 0,00 0,00 0,00

7
осіб реєстр рецептів

5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

8
осіб

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

9
грн.

8,99 0,00 8,99 8,99 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00

10
грн.

14300,00 0,00 14300,00 14162,68 0,00 14162,68 -137,32 0,00 -137,32

Економія бюджетних коштів при закупівлі медичних препаратів вплинула на розрахунок середніх витрат на закупівлю медичних препаратів на одного пацієнта

11
середня вартість одного медичного препарату грн.

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Якості

12
рівень забезпечення природним газом відс.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

13
відс.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

14
відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Відсутність надходжень субвенції з державного бюджету 

Аналіз стану виконання результативних показників

обсяг видатків на придбання телемедичного 
обладнання 

рішення 30 сесії 7 
скликання від 
29.11.2019 року, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

розрахунок, акти, лист 
ПМСД

кількість хворих жінок, які отримали медичні 
препарати

кількість хворих чоловіків, які отримали 
медичні препарати

реєстр рецептів, лист 
ПМСД

середні витрати на один куб.м.природного 
газу

розрахунок, лист 
ПМСД

середні витрати на закупівлю медичних 
препаратів для одного хворого

розрахунок, лист 
ПМСД

розрахунок, лист 
ПМСД

розрахунок, лист 
ПМСД

рівень забезпечення медичними препаратами 
осіб, які потбебують лікування

розрахунок, лист 
ПМСД

рівень оновлення матеріально-технічної бази 
порівняно з минулим роком

розрахунок, лист 
ПМСД



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної допомоги )" 
спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 129088,30 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів (загальний фонд)  та відсутністю надходжень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості (спеціальний фонд)  та  
відображається в результативних показниках бюджетної програми, а саме:
- відхилення фактичних результативних показників затрат по заг.фонду від затверджених  пояснюється тим, що видатки на закупівлю безкоштовних медичних препаратів, слухового апарату та 
послуг облаштування вузла дистанційного передавання даних були здійснені у суворій відповідності до наданих рецептів на пільговий відпуск медикаментів, видаткової накладної та акту 
виконаних робіт. Економія коштів на закупівлю природного газу пояснюється сприятливими погодніми умовами;
- відхилення фактичних результативних показників затрат по спец.фонду від затверджених  пояснюється тим, що коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській 
місцевості не надійшло.
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим (крім обсягу природного газу), оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених спостерігається, тому що телемедичне обладнання не було закуплено у зв'язку з відсутністю коштів.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми були виконані частково, оскільки телемедичне обладнання в 2019 році не закупили.

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0112111"Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної ( медико-санітарної допомоги )" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою фінансування здійснювалось згідно заявок за видатки за загальним  фондом 
тільки в межах бюджетних асигнувань та на основі зареєстрованих в Казначействі фінансових зобов'язань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного 
та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи. 
Протягом бюджетного року було забезпечено безкоштовними медичними препаратами 7 пацієнтів, закуплено один слуховий апарат вартістю 2550,00 грн.та засоби гігієни згідно реєстрів 
лікарів на суму 9840,00 грн.Повною мірою було забезпечено постачання та розподіл природного газу.

 Всі видатки проводились в рамках Програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки. В цілому, заплановані Програмою заходи 
виконані частково, оскільки не вдалося закупити телемедичне обладнання через відсутність надходжень субвенції, що була передбачена згідно наказу Міністерства розвитку громад та 
територій від 15 листопада 2019 року №268.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0113242 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня життя та забезпечення підтримки  соціально-незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту та підтримка соціально-незахищених верств населення з урахуванням гендреного аспекту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, виготовлення і встановлення надгробної споруди учаснику АТО

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

325000,00 0,00 325000,00 322190,00 0,00 322190,00 -2810,00 0,00 -2810,00

Економія бюджетних коштів, виникла при оплаті за встановленні надгобної споруди  (дошки) загиблому учаснику АТО згідно акту виконаних робіт

Усього 325000,00 0,00 325000,00 322190,00 0,00 322190,00 -2810,00 0,00 -2810,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 1090 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Надання матеріальної допомоги населенню та забезпечення 
виготовлення і встановлення надгробної споруди загиблому учаснику 
АТО



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
325000,00 0,00 325000,00 322190,00 0,00 322190,00 -2810,00 0,00 -2810,00

Економія бюджетних коштів, виникла при оплаті за встановленні надгобної споруди  (дошки) загиблому учаснику АТО згідно акту виконаних робіт

УСЬОГО 325000,00 0,00 325000,00 322190,00 0,00 322190,00 -2810,00 0,00 -2810,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків на допомогу учасникам АТО грн.

40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00 -40000,00

2

грн.

195000,00 0,00 195000,00 235000,00 0,00 235000,00 40000,00 0,00 40000,00

3

грн.

90000,00 0,00 90000,00 87190,00 0,00 87190,00 -2810,00 0,00 -2810,00

Продукту

4
кількість одержувачів допомоги учасників АТО осіб

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00

5

осіб

212,00 0,00 212,00 299,00 0,00 299,00 87,00 0,00 87,00

Ефективності

6 середній розмір витрат на учасника АТО грн. розрахунок 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00

7
грн. розрахунок

919,81 0,00 919,81 785,95 0,00 785,95 -133,86 0,00 -133,86

Якості

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма соціального захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 
рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кошторис, розрахунок, 
рішення виконавчого 
комітету

обсяг видатків на допомогу іншим верствам 
населення

кошторис, розрахунок, 
рішення виконавчого 
комітету, заяви 
громадян

обсяг видатків на виготовлення та 
встановлення надгробної споруди (дошки) 
загиблому учаснику АТО

кошторис,розрахунок, 
протокол бюджетної 
комісії, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договір, акт

розрахунок, рішення 
виконкому

кількість одержувачів допомоги інших верств 
населення

розрахунок, рішення 
виконкому, заяви 
громадян( в тому 
числі важкохворих -3 
шт, ріш.22 сесії 7 
скл.від 12.04.19р)

середній розмір витрат на одну особу, крім 
учасників АТО



8
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

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

9

відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

рівень забезпечення допомогою людей до 
потреби

рівень виконання завдання по виготовленню 
та встановленню надгробної споруди (дошки) 
загиблому учаснику АТО

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВКМБ  0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спостерігається відхилення (економія) обсягів за 
напрямко використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 2810,00 грн.,що утворилася при оплаті за встановленні надгобної споруди  (дошки) 
загиблому учаснику АТО згідно акту виконаних робіт і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- відхилення фактичних результативних показників затрат від затверджених по наданню матеріальної допомоги учасникам АТО пояснюється тим, що не було надано документів, які необхідно 
подати для отримання одноразової грошової допомоги особам, які брали участь у зоні АТО, перелік яких, затверджени програмою соціального захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 
2019 рік. Видатки на матеріальну допомогу населенню (крім учасників АТО)  були здійснені у суворій відповідності до рішень виконавчого комітету та затверджених списків.;
- відхилення фактичних результативного показника затрат по виготовленню та встановленню надгробної споруди (дошки) загиблому учаснику АТО від затверджених  пояснюється тим, що 
фінансування здійснювалось згідно акту виконаних робіт, тому економія коштів складає 2810,00 грн.
-  всі фактичні результативні показники продукту відрізняються від  затверджених, тому, що розгляд та виділення матеріальної допомоги відбувався відповідно до заяв громадян (ст.34 ЗУ "Про 
місцеве самоврядування"), а їх кількість неможливо передбачити;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів та відсутні видатки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, що 
вплинуло на розрахунок середнього розміру витрат на одну людину;
- відхилень фактичних показників якості  до затверджених не спостерігається, оскільки були розглянуті всі заяви громадян та надана необхідна матеріальна допомога всім громадянам, які 
звернулися  до сільської ради в межах затверджених кошторисних призначень по даній бюджетній програмі.
Завдання по виготовленню та встановленню надгробної поруди (дошки) загиблому учаснику АТО виконана на 100 %, про що свідчить акт виконаних робіт.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ " 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" 
здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Надання матеріальної допомоги здійснювалось згідно рішень виконавчого комітету за видатки, тільки в межах бюджетних асигнувань та на 
основі наданих заяв громадян, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів оперативно та відповідально 
опрацьовувалися підтвердні документи, що надавались до казначейства. Протягом бюджетного року на забезпечення 299 громадян матеріальною допомогою було використано 235000,00 грн.  
Було виготовлено та встановлено надгробну споруду (дошку) загиблому учаснику АТО.
 Всі видатки проводились в рамках Програми соціального захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік В цілому, заплановані Програмою заходи виконані, оскільки всі громадяни 
які звернулися по допомогу - отримали її.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська с-р
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0114082 ) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення культурного, творчого та духовного відродження

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення середовища для культурного, творчого та духовного розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва з урахуванням гендерного аспекта

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення проведення культурно-масової діяльності 162000,00 0,00 162000,00 141992,00 0,00 141992,00 -20008,00 0,00 -20008,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок закупівлі новорічних подарунків 

Усього 162000,00 0,00 162000,00 141992,00 0,00 141992,00 -20008,00 0,00 -20008,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0829 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програма розвитку культури та духовного відродження на 2019 рік 162000,00 0,00 162000,00 141992,00 0,00 141992,00 -20008,00 0,00 -20008,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок закупівлі новорічних подарунків 

УСЬОГО 162000,00 0,00 162000,00 141992,00 0,00 141992,00 -20008,00 0,00 -20008,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг  видатків на проведення заходів грн.

162000,00 0,00 162000,00 141992,00 0,00 141992,00 -20008,00 0,00 -20008,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок закупівлі новорічних подарунків 

Продукту

2
кількість заходів од.

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

Ефективності

3
середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок

54000,00 0,00 54000,00 47330,66 0,00 47330,66 -6669,34 0,00 -6669,34

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок закупівлі новорічних подарунків 

Якості

4 рівень виконання завдання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

розрахунок, рішення 
19 сесії 7 скл.від 
21.12.2019 , рішення 
21 сесії 7 скл.від 
21.08.2019 року, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

розрахунок, програма, 
договіри, акти



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0114082 "ІІнші заходи в галузі культури і мистецтва" спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками 
використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 20008,00 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, оскільки було 
закуплено новорічні подарунки за нижчою ціною ніж плаувалось, що і відображається  в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки заходи, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один захід;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  всі заходи ппроведені якісно та вчасно.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0114082  "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" здійснювалось в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та 
використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та 
відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.По даній бюджетній програмі було проведено три заходи.На забезпечення перевезення дітей (екскурсії) 
використали 50000,00 грн.;на організацію та проведення концертної програми в с.Тютьки використали 12000,00 грн.;на закупівлю 2000 новорічних подарунків використали 79992,00 грн.
. Всі видатки проводились в рамках Програми  розвитку культури та духовного відродження на 2019 рік. В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Громадська організація ФК "Лука"
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0115062 ) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для повноцінного функціонування фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивноїспрямованості

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
150000,00 0,00 150000,00 147830,00 0,00 147830,00 -2170,00 0,00 -2170,00

Економія бюджетних коштів, що виникла за рахунок оренди футбольного поля та закупівлі спортивного інвентаря

Усього 150000,00 0,00 150000,00 147830,00 0,00 147830,00 -2170,00 0,00 -2170,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0810 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 
спортом



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік 150000,00 0,00 150000,00 147830,00 0,00 147830,00 -2170,00 0,00 -2170,00

Економія бюджетних коштів, що виникла за рахунок оренди футбольного поля та закупівлі спортивного інвентаря

УСЬОГО 150000,00 0,00 150000,00 147830,00 0,00 147830,00 -2170,00 0,00 -2170,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків грн.

150000,00 0,00 150000,00 147830,00 0,00 147830,00 -2170,00 0,00 -2170,00

Економія бюджетних коштів, що виникла за рахунок оренди футбольного поля та закупівлі спортивного інвентаря

Продукту

2

од.

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

3

кількість учасників од.

1200,00 0,00 1200,00 1500,00 0,00 1500,00 300,00 0,00 300,00

збільшення кількості учасників заходів порівняно з минулим роком

Ефективності

4
середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок

2500,00 0,00 2500,00 2463,83 0,00 2463,83 -36,17 0,00 -36,17

Якості

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення 19 сесії 7 
скл.від 21.12.2018 
року, план 
використання коштів, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

кількість заходів які проводяться місцевими 
органами

Листи ФК "Лука", 
програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту на 2019 рік

Листи ФК "Лука", 
програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту на 2019 рік



5
відс. розрахунок

9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

збільшення кількості заходів, порівняно з 
минулим роком

а результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" 
спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 2170,00 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів, оскільки було закуплено спортивний інвентар та нижчою ціною ніж плаувалось,а також було використано на 2000.00 грн.менше коштів на 
оренду футбольного поля,  що і відображається  в результативних показниках бюджетної програми., а саме:

-  фактичні результативні показники продукту відповідають та перевищують затверджені, оскільки всі заходи, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один захід;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  всі заходи проведені якісно та вчасно.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою фінансування здійснювалось згідно заявок за видатки за загальним  фондом тільки в межах 
бюджетних асигнувань та на основі зареєстрованих в Казначействі фінансових зобов'язань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного 
використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи. Протягом 
бюджетного року було проведено 60 спортивних заходів, в яких брали участь 1500,00 осіб. На забезпечення оренди футбольного поля було використано 98000,00 грн.;на закупівлю 
спортивного інвентаря використали 49830,00 грн.
. Всі видатки проводились в рамках Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік. В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0116030 ) Організація благоустрою населених пунктів
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоутрою громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення благоустрою території громади

2 Забезпечення оплати вуличного освітлення

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

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1648059,00 0,00 1648059,00 1648055,40 0,00 1648055,40 -3,60 0,00 -3,60

Економія бюджетних коштів

2 Оплата вуличного освітлення 370760,00 0,00 370760,00 352144,06 0,00 352144,06 -18615,94 0,00 -18615,94

Економія бюджетних коштів

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0620 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Надання послуг по благоустрою території та закупівля необхідних 
матеріалів



Усього 2018819,00 0,00 2018819,00 2000199,46 0,00 2000199,46 -18619,54 0,00 -18619,54

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2018819,00 0,00 2018819,00 2000199,46 0,00 2000199,46 -18619,54 0,00 -18619,54

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО
2018819,00 0,00 2018819,00 2000199,46 0,00 2000199,46 -18619,54 0,00 -18619,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків на послуги по благоустрою грн.

1637999,00 0,00 1637999,00 1637998,40 0,00 1637998,40 -0,60 0,00 -0,60

Економія бюджетних коштів

2

обсяг видатків на електроенергію грн.

370760,00 0,00 370760,00 352144,06 0,00 352144,06 -18615,94 0,00 -18615,94

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кошторис, рішення 19 
сесії 7 скликання від 
21.12.2018 року, 
рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року, 
рішення 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року 
№482, рішення сесій 7 
скл.від 05.07.2019, 
21.08.2019, 20.09.2019 
року, 23.10.2019

кошторис, розрахунок, 
рішення 19 сесії 7 
скликання від 
21.12.2018 року, 30 
сесія 7 скл.від 
29.11.2019 року, 
аналіз фінансуваннф 
за 2019 рік



Економія бюджетних коштів виникла врезультаті точок споживання, які не були підключені до мережі

3
грн.

10060,00 0,00 10060,00 10057,00 0,00 10057,00 -3,00 0,00 -3,00

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

Економія бюджетних коштів

Продукту

4
кількість видів послуг шт.

5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5 кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок, акти 107,77 0,00 107,77 102,37 0,00 102,37 -5,40 0,00 -5,40

Економія бюджетних коштів виникла врезультаті точок споживання, які не були підключені до мережі

6
осіб статистичні дані

11059,00 0,00 11059,00 10058,00 0,00 10058,00 -1001,00 0,00 -1001,00

Відхилення виникли за рахунок жителів, які проживвають на територій, що відійшла до м.Вінниця

7
тис.кв.м статистичні дані

92,80 0,00 92,80 92,80 0,00 92,80 0,00 0,00 0,00

Ефективності

8 середні витрати на один вид послуг грн. розрахунок 327599,80 0,00 327599,80 327599,68 0,00 327599,68 -0,12 0,00 -0,12

Економія бюджетних коштів

9 середні витрати на 1 кВт грн. розрахунок, акти 3,44 0,00 3,44 3,44 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00

Якості

10
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

11
відс.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

обсяг видатків на закупівлю госп.товарів для 
благоустрою с.Яришівка

ріеняя 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року, 

лист старости 
с.Яришівка, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

розрахунок, акти, 
договори

кількість жителів громади - користувачів 
послугами по благоустрою

загальна площа об'єднаної територіальної 
громади громади

рівень забезпечення громади необхідними 
послугами по благоусрою 

співвідношення оплоченої електроенергії до 
потреби

розрахунок, акти, 
платіжні доручення

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками 
використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 18619,54 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням 
тендерної процедури закупівель (відкритих торгів) і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- фактичні результативні показники продукту першого напрямку використання бюджетних коштів відповідають затвердженим, оскільки  всі послуги, на які виділялися кошти були виконані;
- фактичні результативні показники продукту другого напрямку використання коштів не відповідають затвердженим, оскільки не всі заплановані точки були приєднані до ел.мережі;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що закупівля господарських матеріалів та послуг по благоустрою відбувалась якісно та вчасно. Для оплати 
вуличного освітлення тендерним комітетом сільської ради було проведено переговорну процедуру  закупівлі електроенергії, всі акти прийняття-передавання активної електричної енергії, 
згідно заключеного договору були оплочені повною мірою.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 



розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116030  "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалось в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнквань забезпечуючи цільове спрямування та 
використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та 
відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Тендерним комітетом сільської ради було проведено переговорнуи процедуру  на закупівлю активної 
електричної енергії для забезпечення вуличного освітлення в громаді. Протягом 2019 року на території громади надавались найнеобхідніші  послуги по благоустрою території , а саме:  
1.прибирання та утримання територій-вулиць, 2.послуги по утриманню  кладовища,  3.послуги озеленення території та утримання зелених насаджень ( в тому числі знесення аварійних дерев), 
4.обслуговування та утримання мереж зовнішнього вуличного  освітлення (в тому числі  стандартне приєднання до мереж вуличного освітлення та заміна лампочок).5.послуги виготовлення  
проекту по поточному ремонту мереж вуличного освітлення). Всі видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та 

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117130 ) Здійснення  заходів із землеустрою
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1

5. Мета бюджетної програми

Організація і здійснення землеустрою., забезпечення сталого розвитку земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення розробки та виготовлення землеворядної документації

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

76844,00 0,00 76844,00 76844,00 0,00 76844,00 0,00 0,00 0,00

Усього 76844,00 0,00 76844,00 76844,00 0,00 76844,00 0,00 0,00 0,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0421 )

(КФКВК)

№
з/п

Забезпечення діяльності у сфері землеустрою, що спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення проекту землеустрою, тапографо-геодезична зйомка та 
виготовлення тех.документації щодо становлення меж земельних 
ділянок



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
76844,00 0,00 76844,00 76844,00 0,00 76844,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 76844,00 0,00 76844,00 76844,00 0,00 76844,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

Обсяг видатків грн.

76844,00 0,00 76844,00 76844,00 0,00 76844,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
кількість об'єктів од. розрахунок, договори

10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3 середня вартість одного об'єкту грн. розрахунок, акти 7684,40 0,00 7684,40 7684,40 0,00 7684,40 0,00 0,00 0,00

Якості

4 рівень готовності об'єктів відс. розрахунок, акти 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ 
Вінницького району, Вінницької області на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року 485,  
рішення 24 сесії 7 
скликання від 
21.06.2019 року 
№492, рішення 31 
сесії 7 скликання від 
13.12.2019 №796, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117130 "Здійснення заходів із землеустрою"  всі показники, що затверджені у паспорті бюджетної програм відповідають 
фактичним , це пояснюється правильним плануванням та  раціональним використанням бюджетних коштів,що і відображається  в результативних показниках бюджетної програми.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117130  "Здійснення заходів із землеустрою" здійснювалось в межах затвердженого 
кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та 

використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та 
відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.По даній бюджетній програмі було використано 76844,00 грн на виготовлення документів по 
землеустрою, а саме: проведена топографічна зйомка, виготовлено технічну документацію та проекти землеустрою. Всі видатки проводились в рамках Програми розвитку земельних відносин 
у Лука-Мелешківській ОТГ Вінницького району, Вінницької області на 2019 рік . Заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117310 ) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Розбудова об'єктів житлово-комунального господарства України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства з урахуванням гендерних аспектів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виготовлення ПКД, закупівля обладнання та виконання робіт з будівництва об''єктів з урахуванням гендерного аспекту

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

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 104695,00 104695,00 0,00 104693,03 104693,03 0,00 -1,97 -1,97

Економія бюджетних коштів

2
0,00 60840,00 60840,00 0,00 60840,00 60840,00 0,00 0,00 0,00

3 Придбання обладнання та встановлення для дитячих майданчиків в 0,00 349105,00 349105,00 0,00 349104,17 349104,17 0,00 -0,83 -0,83

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0443 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення ПКД та новому будівництво артезіанської свердловини в 
с.Іванівка

Будівництво зупинки громадського транспорту по вул.Тиврівське шосе в 
с.Лука-Мелешківська



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

с.Лука-Мелешківська та с.Цвіжин 

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 514640,00 514640,00 0,00 514637,20 514637,20 0,00 -2,80 -2,80

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 514640,00 514640,00 0,00 514637,20 514637,20 0,00 -2,80 -2,80

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 514640,00 514640,00 0,00 514637,20 514637,20 0,00 -2,80 -2,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 104695,00 104695,00 0,00 104693,03 104693,03 0,00 -1,97 -1,97

Економія бюджетних коштів

2

обсяг видатків на будівництво зупинки грн.

0,00 60840,00 60840,00 0,00 60840,00 60840,00 0,00 0,00 0,00

3

грн.

0,00 250000,00 250000,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунольного господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг витрат на виготовлення ПКД та 
будівництво арт.свердловини

рішення 21 сесії 7 
скликання від 
06.03.2019 року 
№387, від 21.08.2019 
№618, рішення 32 
сесії 7 скл.від 
24.12.2019 №820, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік, договори

рішення 24 сесії 7 
скликання від 
21.06.2019 року 
№492, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

обсяг видатків на придбання обладнання та 
встановлення дитячого майданчика в с.Лука-
Мелешківська (16-й обласний конкурс)

розрахунок, рішення 
26 сесії 7 скл.№618 
від 21.08.2019 року, 
рішення 32 сесії 7 с 
кл.від 24.12.2019 
№820, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори



4
грн.

0,00 99105,00 99105,00 0,00 99104,17 99104,17 0,00 -0,83 -0,83

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

с.Цвіжин

Економія бюджетних  коштів

Продукту

5

кількість об'єктів на виготовлення ПКД од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

6

кількість об'єктів будівництва од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

7

кількість дитячих майданчиків од.

0,00 2,00 2,00 0,00 20,00 20,00 0,00 18,00 18,00

8
осіб статистичні дані

0,00 954,00 954,00 0,00 954,00 954,00 0,00 0,00 0,00

9
осіб статистичні дані

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

Ефективності

10
грн. розрахунок, акти

0,00 104695,00 104695,00 0,00 104693,03 104693,03 0,00 -1,97 -1,97

Економія бюджетних коштів

11
середні витрати на будівництво одного об'єкту грн. розрахунок, акти

0,00 60840,00 60840,00 0,00 60840,00 60840,00 0,00 0,00 0,00

12 середні витрати на один майданчик грн. розрахунок 0,00 174552,50 174552,50 0,00 174552,08 174552,08 0,00 -0,42 -0,42

Економія бюджетних коштів

Якості

13 рівень готовності об'єкта відс. розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

14 рівень готовності об'єкта будівництва відс. розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15 рівень головності дитячих майданчиків відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

обсяг видатків на придбання обладнання та 
встановлення  дитячого майданчика в 

розрахунок, рішення 
26 сесії 7 скл.№618 

від 21.08.2019 року , 
рішення 32 сесії 7 
скл.від 24.112.2019 
№820, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

рішення 21 сесії 7 
скликання від 
06.03.2019 року 
№387, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

рішеня 24 сесії 7 
скликання від 
21.06.2019 року 
№492, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

розрахунок, рішення 
26 сесії 7 скл.№618 
від 21.08.2019 року, 
договори

кількість дітей-відвідувачів майданчика в 
с.Лука-Мелешківська

кількість дітей-відвідувачів майданчика в 
с.Цвіжин

середні витрати на виготовлення ПКД по 
будівництву одного об'єкту



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

а результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" спостерігається відхилення (економія) обсягів за 
напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 2,80 грн. це пояснюється правильним плануванням та  раціональним використанням 
бюджетних коштів,що і відображається  в результативних показниках бюджетної програми.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"  здійснювалось в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань (кошти бюджету розвитку) , 
забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської 
заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.По даній бюджетній програмі було використано 

514637,20грн.( в тому числі кошти субвенції з Вінницького районного бюджету -170000,00 грн. та Вінницького обласного бюджету - 107024,97 грн.) на такі об'єкти:
- виготовлення ПКД по "Новому будівництву водозабірної свердловини по вул.Українська, 53 в с.Іванівка" ;
-будівництво зупинки громадського транспорту по вул.Тиврівське шосе в с.Лука-Мелешківська;
-будівництво дитячого майданчика (придбання та встановлення) на території сільського клубу в с.Цвіжин;
- Лука-Мелешківська ОТГ в 2019 році активно брала участь в 16-му обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних громад, тому потрапила до списку переможців та у зв'язку з 
першочерговою потребою отримала та освоїла кошти з Вінницького обласного бюджету в сумі 107024.97 грн., на об'єкт  "Нове будівництво (придбання та встановлення) спортивно-ігрового 
майданчика по вул.Шкільна, 52 в с.Лука-Мелешківська".

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська с. р.
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117325 ) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку 

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Реконструкція та будівництво спортивних об'єктів з урахуванням гендерного аспекту

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 11053,00 11053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11053,00 -11053,00

2

0,00 1666475,00 1666475,00 0,00 1521322,90 1521322,90 0,00 -145152,10 -145152,10

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0443 )

(КФКВК)

№
з/п

Створення умов для масового залучення населення Лука-Мелешківської ОТГ до регулярних занять фізичною культурою на свіжому повітрі та урізноманітнення їхнього дозвілля з урахуванням 
гендерного аспекту

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення ПКД для реконструкції сільського стадіону та 
спортивного майданчика в с.Яришівка

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад 

Виготовлення ПКД, проведення експертизи та будівництво 
багатофункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 1677528,00 1677528,00 0,00 1521322,90 1521322,90 0,00 -156205,10 -156205,10

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 1677528,00 1677528,00 0,00 1521322,90 1521322,90 0,00 -156205,10 -156205,10

УСЬОГО 0,00 1677528,00 1677528,00 0,00 1521322,90 1521322,90 0,00 -156205,10 -156205,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 11053,00 11053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11053,00 -11053,00

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад 

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг видатків на виготовлення ПКД по 
реконструкції

рішення 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року 
№482, розпорядження 
№81 від 05.09.2019, 
рішення 30 сесії 7 
скл.від 29.11.2019 
року, аналіз 
фінансуання за 2019 
рік



2

грн.

0,00 1666475,00 1666475,00 0,00 1521322,90 1521322,90 0,00 -145152,10 -145152,10

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

Економія бюджетних коштів, що виникла за рахунок того, що підрядники не є платниками ПДВ

Продукту

3

од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 

4

кількість об'єктів будівництва од.

0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

5
осіб статистичні дані

0,00 8182,00 8182,00 0,00 8182,00 8182,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

6
грн. розрахунок

0,00 11053,00 11053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11053,00 -11053,00

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 

7
середні витрати на один об'єкт будівництва грн.

0,00 833237,50 833237,50 0,00 760661,45 760661,45 0,00 -72576,05 -72576,05

Економія бюджетних коштів, що виникла за рахунок того, що підрядники не є платниками ПДВ

Якості

8 рівень готовності ПКД по реконструкції відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

ПКД по реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка не виготовлялось, тому що, у зв'язку з першочерговою потребою, була змінена назва проекту в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 

9 рівень готовності об'єктів будівництва відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

обсяг витрат на виготовлення ПКД , 
експертизу та будівництво 
багатофункціональних майданчиків

рішення 24 сесії 7  
скликання від 
21.06.2019 року 
№492, рішення 26 
сесії 7 скликання 
№618 від 21.08.2019 
року, розпорядження 
№81 від 05.09.2019, 
рішення 27сесії 7 
скл.від 20.09.2019 
року №662, рішення 
31 сесії 7 скл.від 
13.12.2019 року №796

кількість об'єктів на виготовлення ПКД по 
реконструкції

рішення 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року 
№482, рішення 30 
сесії 7скл.від 
29.11.2019 року, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

рішення 24 сесії 7 
скликання від 
21.06.2019 року 
№492, рішення 26 
сесії 7 скликання 
№618 від 21.08.2019 
року,рішення 27 сесії 
7 скликання від 
20.09.2019 року 
№662, експертні звіти, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік, договори, 
акти

кількіть усіх громадян-користувачів 
багатофункціональними майданчиками в 
с.Лука-Мелешківська та с.Тютьки

середні витрати на реконструкцію одного 
об'єкту

розрахунок, акти 
виконаних робіт



Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117325 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту " спостерігається відхилення (економія) обсягів за 
напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 156205,10 грн.,що пояснюється  внесенням змін до результатів 16-го обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних громад та економією, бюджетних коштів від будівництва спортивни х об'єктів і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
-  фактичні результативні показники  першого напрямку (виготовлення ПКД для реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка) не відповідають затвердженим, оскільки у зв'язку з 
першочерговою потребою, була змінена назва проекту з "Реконструкція сільського стадіону по вул.Садова, 28б, в с.Яришівка Тиврівського району Вінницької області"  на "Нове будівництво 
(придбання та встановлення) спортивно-ігрового майданчика по вул.Шкільна, 52 в с.Лука-Мелешківська" в списку переможців 16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад .
- всі фактичні результативні показники продукту  другого напрямку (виготовлення ПКД, проведення експертизи та будівництво багатофункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту) відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по будівництву  завершені, а також, проектно-кошторисна документація  на заплановані 

об'єкти була виготовлена вчасно та якісно.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане частково, оскільки ПКД на 
реконструкції сільського стадіону в с.Яришівка (перший напрям) не була виготовлена, тому що переможцем 16-го бласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад став інший 
об''єкт.
По  другому напрямку - виготовлення ПКД, проведення експертизи та будівництво багатофункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, на які виділялись кошти було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів - всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, 
оскільки  всі об'єкти будівництва, на які виділялися кошти були реалізовані.

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117325 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту "  
здійснювалось в межах затвердженого кошторису. За звітний період було побудовано багатофункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою : Україна, Вінницька 
область, Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул. .Шкільна, 52 - ОТГ  Лука-Мелешківська. На будівництво даного об'єкту  було залучено та використано кошти, передбачені у 2019  році 
на реалізацію виконання бюджетної програми КПКВКВ 3719580 « Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», в сумі 650000,00 грн.,кошти "Іншої субвенції" з Вінницького міського бюджету в сумі 165545,00 грн., та кошти співфінансування з 
місцевого бюджету Лука-Мелешківської сільської ради647537,90 рн.. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом тільки в 
межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення 
кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.Підрядник виконав роботи по будівництву 
якісно та вчасно, про що свідчать акти виконаних. А також було виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву поля з штучним покриттям  для гри в міні-футбол. Всі 
видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в 
повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117350 ) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Розбудова території населених пунктів України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розроблення схем планування та забудови території Лука-Мелешківської ОТГ (містобудівна документація)

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виготовлення генеральних планів Лука-Мелешківської ОТГ

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Виготовлення генеральних планів в с.Тютьки та с.Прибузьке 0,00 197209,00 197209,00 0,00 127209,00 127209,00 0,00 -70000,00 -70000,00

 послуги по виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи генеральних планів

Усього 0,00 197209,00 197209,00 0,00 127209,00 127209,00 0,00 -70000,00 -70000,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0443 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 197209,00 197209,00 0,00 127209,00 127209,00 0,00 -70000,00 -70000,00

УСЬОГО 0,00 197209,00 197209,00 0,00 127209,00 127209,00 0,00 -70000,00 -70000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 197209,00 197209,00 0,00 127209,00 127209,00 0,00 -70000,00 -70000,00

 послуги по виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи генеральних планів

Продукту

2

кількість об'єктів од.

0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3 середні витрати на один об'єкт грн. розрахунок, акти 0,00 98604,50 98604,50 0,00 63604,50 63604,50 0,00 -35000,00 -35000,00

 послуги по виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи генеральних планів

Якості

4 рівень готовності генеральних планів відс. розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00 0,00 27,06 27,06 0,00 -72,94 -72,94

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів 
Лука-Мелешківської сільської ради на 2019-2023 роки

 послуги по виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи генеральних планів 
населених пунктів Тютьки та Прибузьке

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг видатків на виготовлення генеральних 
планів

рішення 21.сесії 7 
скликання від 
06.03.2019 року 
№387, 27 сесії 7 
скл.від 20.09.2019 
року №662, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договір

рішення 21 сесії 7 
скликання від 
06.03.2019 року 
№387, рішення 27 
севсії 7 скл.від 
20.09.2019 року 
№662, договір



 послуги по виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи генеральних планів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117350 "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) " спостерігається відхилення 
(економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 70000,00 грн.,що пояснюється тим, що послуги по 

виготовленню генеральних планів населених пунктів проводились пропорційно до обсягу існуючого фінансвання (виділених асигнувань вистачило для виготовлення топографічної основи 
генеральних планів, для виготовлення  повної готовності генеральних планів виділених коштів не вистачило ),  і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту  відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані (виготовлення генеральних планів в с.Тютьки та 
Прибузьке)
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що в межах виділених коштів можливо було виготовити лише топографічну основу до генеральних 
планів,тому генеральні плани населених пунктів в с.Тютьки та с.Прибузьке готові частково, послуги по виготовленню даних документів проводились пропорційно до обсягу існуючого 
фінансвання.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми відображають шляхи її виконання, але були виконані частково, оскільки генеральні плани готові на 
27,06%.

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117350 "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) 
" здійснювалось згідно "Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Лука-Мелешківської сільської ради на 2019-2023 роки" в межах затвердженого 
кошторису .Сільською радою фінансування здійснювалось тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та 
вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи. В 
межах виділених коштів було проведено топографічну основу генеральних планів населених пунктів Тютьки та Прибузьке комбінованим методом: інструментальним та стереотопографічним, 
шляхом проведення геодезичних вишукувань та дешифрування аерофотографічного зображення території.Топографічна основа генеральних планів населених пунктів створена у програмному 
забезпеченні "Digitals" .На виготовлення топографічної основи генеральних планів використали 127209,00 грн коштів місцевого бюджету громади.В цілому, заплановані Програмою заходи 
виконані частково, оскільки генеральні плани готові на 27,06% пропорційно до виділених коштів (затвердженого кошторису).

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117362 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення формування та розвитку інфраструктури території громади з урахуванням гендерних аспектів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури у відповідності до потреб та інтересів жінок і чоловіків, дівчат і хлопців у всій їхній різноманітності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення покращення об'єктів дорожньої інфраструктури, відповідно до реальних потреб різних статей та різних соціальних груп населення

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 2357628,00 2357628,00 0,00 2295531,57 2295531,57 0,00 -62096,43 -62096,43

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 2357628,00 2357628,00 0,00 2295531,57 2295531,57 0,00 -62096,43 -62096,43

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0490 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття з дотриманням 
гендерного балансу в Лука-Мелешківській ОТГ



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 2357628,00 2357628,00 0,00 2295531,57 2295531,57 0,00 -62096,43 -62096,43

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 2357628,00 2357628,00 0,00 2295531,57 2295531,57 0,00 -62096,43 -62096,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 2357628,00 2357628,00 0,00 2295531,57 2295531,57 0,00 -62096,43 -62096,43

Економія бюджетних коштів

Продукту

2

Кількість об'єктів од.

0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3 Cередні витрати на один об'єктередні витрати на один об'єкт грн. розрахунок, акти 0,00 589407,00 589407,00 0,00 573882,89 573882,89 0,00 -15524,11 -15524,11

Економія  бюджетних коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт

Якості

4
Рівень готовності об'єктів відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5

відс. розрахунок

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Обсяг видатків на капітальні ремонти 
дорожнього покриття

рішення 24 сесії 7 
скликання №492 від 
21.06.2019 року, 
кошторис, аналіз 
фінансування за 2019 
рік, договори

ПКД,  рішення 24 сесії 
7 скликання №492 від 
21.06.2019 року, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік, договори, 
перелік об'єктів 

розрахунок, акти 
виконаних робіт

Рівень забезпечення потреб та задоволення 
інтересів жінок і чоловіків та їх груп на 
об'єктах, що були відремонтовані



Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117362 "Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" 
спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 62096,43 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по капітальних  ремонтах завершені, а також, під час проведення ремонтних робіт на ділянках 
брались до уваги гендерні аспекти, задля задоволення потреб різних верств населення і підтримки збалансованої гендерної рівності (розширення проїзної частини по вул.Тиврівське шосе).
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки по всіх напрямках було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117362 "Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним 
фондами тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно 
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.Було проведено 
капітальні ремонти на таких об'єктах:
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.2-га Вінницька в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області;
2.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Деребасівська в с.Тютьки, Лука-Мелешківської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області;
3.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Малиновського в с.Прибузьке Лука-Мелешківської с/р, Вінницького району, Вінницької області;
4.Капітальний ремонт благоустрою території (місцеве розширення проїзної частини) по вул..Тиврівське шосе в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області
На роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття  ( в тому числі виготовлення ПКД) було використано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктути в сумі 2222782,17 грн., а також кошти місцевого бюджету громади в сумі 72749,40 грн. Договори на виконання робіт по капітальному ремонту трьох об'єктів були заключені з 
фізичними особами підприємцями, які не є платниками ПДВ, тому вдалося зекономити 62096,43 грн. бюджетних коштів. Підрядники виконали роботи якісно та вчасно, про що свідчать акти 
виконаних. Ремонтні роботи проводились з урахувванням гендерних аспектів, а саме - розширення проїзної частини - для зручності пересування усіх верств населення. Всі видатки 
проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному 
обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117363 ) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення соціально-економічного розвитку та інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Будівництво дитячих майданчиків

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Будівництво дитячих майданчиків в с.Лука-Мелешківська 0,00 250000,00 250000,00 0,00 229628,90 229628,90 0,00 -20371,10 -20371,10

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 250000,00 250000,00 0,00 229628,90 229628,90 0,00 -20371,10 -20371,10

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0490 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 250000,00 250000,00 0,00 229628,90 229628,90 0,00 -20371,10 -20371,10

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 250000,00 250000,00 0,00 229628,90 229628,90 0,00 -20371,10 -20371,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 250000,00 250000,00 0,00 229628,90 229628,90 0,00 -20371,10 -20371,10

Економія бюджетних коштів

Продукту

2

Кількість об'єктів будівництва од.

0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3
грн.

0,00 125000,00 125000,00 0,00 114814,45 114814,45 0,00 -10185,55 -10185,55

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок середніх витрат на один об'єкт будівництва

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Обсяг видатків на будівництво дитячих 
майданчиків

Рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року, 
рішення 31 с есії 7 
скл, від 13.12.2019 
року №796, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

Рішення 21 сесії 7 
скликання №387 від 
06.03.2019 року та 
ПКД, рішення 31 сесії 
7 скл.від 13.12.2019 
року №796, договори

Середні витрати на будівництво одного 
одного об'єкта

Розрахунок, акти 
виконаних робіт



Якості

4
Рівень готовності об'єктів будівництва відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Розрахунок, акти 
виконаних робіт

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій" спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 20371,90 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:

- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по будівництву завершені.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій " здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за 
спеціальним фондамом тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і 
одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.Було 
проведено будівництво таких об'єктів:
1.Нове будівництво дитячного майданчика по Тиврівському шосе в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області;
2.Нове будівництво дитячного майданчика на території дошкільного навчального закладу "Веселка" в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області;
На роботи по будівництву  ( в тому числі технічний та авторський нагляд ) було використано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-
економічного розвитку окремих територй в сумі 229628,90 грн.Договори на виконання робіт по будівництву об'єктів були заключені з ФОП, який не є платниками ПДВ, тому вдалося 
зекономити 20371,90 грн. бюджетних коштів. Підрядник виконав роботи якісно та вчасно, про що свідчать акти виконаних. Будівельні роботи проводились з урахувванням гендерних аспектів. 
Всі видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в 
повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117370 ) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами 

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1
Забезпечення облаштування інклюзивно-ресурсного центру для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0490 )

(КФКВК)

№
з/п

Забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах  дітей з особливими освітніми потребами, приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність із 
вимогами державних будівельних норм щодо закладів дошкільної освіти та інклюзивності

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення ПКД по реконструкції приміщення, яке знаходиться на 
балансі сільської ради



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків грн.

0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

Економія бюджетних коштів

Продукту

2

кількість об'єктів по виготовленню ПКД од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

3

осіб

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

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської ОТГ на 
2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення 26 сесії 7 
скликання від 
21.08.2019 року 
№618, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

рішення 26 сесії 7 
скликання від 
21.08.2019 року 
№618, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

кількість дітей з особливими освітніми 
потребами всього 

журнал обліку 
висновків про 
комплексну 
психолого-педагогічну 
оцінку розвитку 
дитини



4

осіб

0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

5

осіб

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

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

6
грн. розрахунок, акт

0,00 45312,00 45312,00 0,00 45311,70 45311,70 0,00 -0,30 -0,30

Економія бюджетних коштів

Якості

7 рівень готовності ПКД відс. розрахунок, акт 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

кількість дітей хлопчиків з особливими 
освітніми потребами

журнал обліку 
висновків про 
комплексну 
психолого-педагогічну 
оцінку розвитку 
дитини

кількість дітей дівчаток з особливими 
освітніми потребами

журнал обліку 
висновків про 
комплексну 
психолого-педагогічну 
оцінку розвитку 
дитини

середня вартість виготовлення ПКД по 
реконструкції приміщення

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" спостерігається відхилення (економія) 
обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 0,30 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів і 
відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки об'єкт, на який виділялися кошти був реалізований;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по виготовленню ПКД завершені.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" 
здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондамом тільки в межах бюджетних 
асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та 
дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. В  с.Лука-Мелешківська працює інклюзивно-ресурсний 
центр, оскільки в громадіє дітки з особливими освітніми потребами, тому виникла необхідність забезпечення приміщенням  для занять з такими дітьми. Для цього було виготовлено проектно-
кошторисну документацію  по реконструкції приміщення , яке знаходиться на балансі сільської ради, що було призначене для діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Дані роботи були 
виконані за рахунок коштів місцевого бюджету.Всі видатки проводились в рамках Програми соціально-економічного розвитку Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік .В цілому, заплановані 
Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0117461 ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструкткри та технічного стану доріг територіальної громади з урахуванням гендерного аспекту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури з урахуванням гендерного аспекту

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
205780,00 0,00 205780,00 205780,00 0,00 205780,00 0,00 0,00 0,00

2 Утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури 0,00 105547,00 105547,00 0,00 66292,67 66292,67 0,00 -39254,33 -39254,33

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0456 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Придбання щебеню, відсіву та забезпечення автотранспортними 
послугами



Економія бюджетних коштів, що виникла внаслідок зменшення обсягу запланованих робіт по виготовленню ПКД по реконструкції

Усього 205780,00 105547,00 311327,00 205780,00 66292,67 272072,67 0,00 -39254,33 -39254,33

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
205780,00 105547,00 311327,00 205780,00 66292,67 272072,67 0,00 -39254,33 -39254,33

Економія бюджетних коштів, що виникла внаслідок зменшення обсягу запланованих робіт по виготовленню ПКД по реконструкції

УСЬОГО 205780,00 105547,00 311327,00 205780,00 66292,67 272072,67 0,00 -39254,33 -39254,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків на придбання щебеню грн.

34980,00 0,00 34980,00 34980,00 0,00 34980,00 0,00 0,00 0,00

2

грн.

0,00 105547,00 105547,00 0,00 66292,67 66292,67 0,00 -39254,33 -39254,33

Економія бюджетних коштів, що виникла внаслідок зменшення обсягу запланованих робіт по виготовленню ПКД по реконструкції

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунольного господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

розрахунок, видаткові 
накладні, рішення 19 
сесії 7 скл. від 
21.12.2018, рішення 
26 сесії 7 скл.від 
21.08.2019, рішення 
30 сесії 7 скл.від 
29.11.19 , аналіз 
фінансування за 2019 
рік

обсяг видатків на виготовлення ПКД , 
капітальні ремонти та реконструкцію

рішення сесій, 
кошторис, аналіз 
фінансування за 2019 
рік



3

грн.

170800,00 0,00 170800,00 170800,00 0,00 170800,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

4
од.

0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5
кількість придбаного щебеню тонн

138,00 0,00 138,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00

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

6
осіб статистичні дані

0,00 11059,00 11059,00 0,00 10058,00 10058,00 0,00 -1001,00 -1001,00

Відхилення виникли за рахунок жителів, які проживвають на територій, що відійшла до м.Вінниця

Ефективності

7
середні витрати на один об'єкт грн.

0,00 21109,40 21109,40 0,00 13258,53 13258,53 0,00 -7850,87 -7850,87

Економія бюджетних коштів, що виникла внаслідок зменшення обсягу запланованих робіт по виготовленню ПКД по реконструкції

8
грн.

253,47 0,00 253,47 253,47 0,00 253,47 0,00 0,00 0,00

Якості

9
відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

обсяг видатків на послуги грейдера та 
автопослуги

розрахунок, рішення 
19 сесії 7 скл.від 
21.12.2019 
року,рішення 26 сесії 
7 скл.від 21.08.2019 
року, рішення 21 сесії 
7 скл.від 06.03.2019 
року, рішення 23 сесії 
7 скл.від 17.05.2019 
року, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

кількість об'єктів по капітальному ремонту та 
реконструкції

розрахунок, договори, 
акти

розрахунок, видаткові 
накладні

кількість населення - користувачів дорожньої 
інфраструктури Лука-Мелешківської ОТГ

розрахунок, акти 
виконаних робіт

середні витрати на придбання 1 тонни 
щебеню 

розрахунок, видаткові 
накладні

рівень готовності документаці по кап.ремонту 
та реконструкціїї

розрахунок, акти 
виконаних робіт

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" 
спостерігається  відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 39254,33 грн.,що пояснюється економією 
бюджетних коштів, а саме:
-  фактичні результативні показники  першого напрямку (придбання щебеню та забезпечення транспортними послугами) відповідають затвердженим, оскільки об'єкти на які  виділялися кошти 
були реалізовані.
- всі фактичні результативні показники продукту  другого напрямку (виготовлення ПКД, ) відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка виникла за рахунок зменшення об''єму робіт та вплинула на розрахунок 
витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по кап.ремонтах були виконаніі, а також, проектно-кошторисна документація  на 
реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Лука-Мелешківська була  була виготовлена вчасно та якісно.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане повною мірою, оскільки було 
здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів - всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, 
оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти були реалізовані.



Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету"  здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним 
фондами тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно 
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Було закуплено 
138,00 тонн щебеню, а також було виконано проектні роботи, експеритизу та коригування ПКД по капітальних ремонтах таких об'єктів:
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.2-га Вінницька в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області;
2.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Деребасівська в с.Тютьки, Лука-Мелешківської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області;
3.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Малиновського в с.Прибузьке Лука-Мелешківської с/р, Вінницького району, Вінницької області;
4.Капітальний ремонт благоустрою території (місцеве розширення проїзної частини) по вул..Тиврівське шосе в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області
А також було виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції мереж вуличного освітлення в с.Лука-Мелешківська Всі видатки проводились в рамках Програми 
благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.
 ( 0117463 ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення покращення дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури та технічного стану доріг територіальної громади за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах Лука-Мелешківська ОТГ

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0456 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Реконструкція вуличного освітлення в с. Лука-Мелешківська по 
вул.Тиврівське шосе



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків грн.

0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

Економія бюджетних коштів

Продукту

2
кількість об'єктів од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3
грн. розрахунок, акти

0,00 314005,00 314005,00 0,00 314004,46 314004,46 0,00 -0,54 -0,54

Економія бюджетних коштів

Якості

4
відс. розрахунок, акти

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кошторис, розрахунок, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік

розрахунок, ПКД, 
договори

середні витрати на реконструкцію одного 
об'єкту

рівень виконання завдання до обсягу 
фінансування



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0117463 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів" спостерігається відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 0,54 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів і відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим, оскільки об'єкт (реконструкція мережі вуличного освітлення) на який виділялися кошти був реалізований;
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу виникла економія коштів, яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один об'єкт;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що  роботи по реконструкції завершені.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ  0117463 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за 
спеціальним фондамом тільки в межах бюджетних асигнувань забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і 
одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. В 
с.Лука-Мелешківська було здійснено роботи по реконструкції мережі вуличного освітлення. Дані роботи були виконані за рахунок коштів іншої субвенції Вінницького міського бюджету.Всі 
видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік .В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в 
повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.
 ( 0117691 )

(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення залучення громадян до виконання програм соціально-економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Залучення населення до виконання програм соціально економічного розвитку територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Заезпечення послугами грейдерування доріг та транспортними послугами  

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Здійснення заходів з грейдерування доріг та транспортні послуги 0,00 97100,00 97100,00 0,00 72500,00 72500,00 0,00 -24600,00 -24600,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0490 )

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



Усього 0,00 97100,00 97100,00 0,00 72500,00 72500,00 0,00 -24600,00 -24600,00

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 97100,00 97100,00 0,00 72500,00 72500,00 0,00 -24600,00 -24600,00

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 0,00 97100,00 97100,00 0,00 72500,00 72500,00 0,00 -24600,00 -24600,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків на послуги грейдерування грн.

0,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00

2

грн.

0,00 72100,00 72100,00 0,00 47500,00 47500,00 0,00 -24600,00 -24600,00

Економія бюджетних коштів

Продукту

3 кількість відпрацьованих робочих днів днів розрахунок, акт 0,00 5,00 5,00 0,00 4,50 4,50 0,00 -0,50 -0,50

Збільшення вартості послуг грейдерування за 1 годину

Ефективності

4
грн. розрахунок, акт

0,00 5000,00 5000,00 0,00 5555,00 5555,00 0,00 555,00 555,00

Збільшення вартості послуг грейдерування за 1 годину, що вплинуло на розрахунок витрат на послуги грейдерування за один день

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комнального 
господарства

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

розрахунок, 
положення про 
цільовий фонд 
сільського бюджету, 
аналіз фінансування 
за 2019 рік, акти 

обсяг видатків на придбання щебеню, відсіву 
та транспортні послугги

рішення 26 сесії 7 скл.
№618 від 21.08.2019 
року, договори, акти

середні витрати на послуги  грейдерування  
за 1 робочий день



Якості

5 рівень виконання завдання відс. розрахунок, акт 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади" спостерігається  відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 24600 
грн.,що пояснюється економією бюджетних коштів, а саме:
показниках бюджетної програми., а саме:

- фактичні результативні показники продукту не відповідають затвердженим, оскільки  збільшилась вартість послуг грейдерування на 75 грн.за 1 год.
- фактичні показники ефективності вказують на те, що під час бюджетного процесу збільшилась ціна послуг грейдерування , яка вплинула на розрахунок витрат всередньому на один день;
- відхилень фактичних показників  якості  до затверджених не спостерігається, тому що було громаду було забезпечено запланованими послугами  грейдерування.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане частково, оскільки, з метою 
економії бюджетних коштів, щебінь по КПКВК МБ 0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади"  закуплено не було, його закупили по іншому КПКВКМБ.

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ "0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Сільською радою фінансування здійснювалось спеціальним  фондом 
тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення 
виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи. Протягом бюджетного року булопроведено  грейдерування доріг 
в с.Яришіка, с.Лани, с.Студениця, с.Іванівка, а також було забезпечено послугами ескаватора та вантажних автомобілів в с.Лука-Мелешківська.
 Всі видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комнального господарства на 2019 . В цілому, заплановані Програмою заходи виконані 
частково, оскільки не вдалося закупити щебінь, оскільки його закупили по іншому КПКВКМБ.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0118312 ) Утилізація відходів
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Охорона навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження чистоти громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення заходів з забезпечення чистоти громади

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Збирання, перевезення та ліквідація твердих побутових відходів 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00

Невиконання дохідної частини

Усього 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0512 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд



1
0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00

Невиконання дохідної частини

УСЬОГО 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

обсяг видатків грн.

0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00

Невиконання дохідної частини

Продукту

2 об'єм ліквідованих відходів куб.м. розрахунок 0,00 99,95 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,95 -99,95

Невиконання дохідної частини

Ефективності

3
грн. розрахунок

0,00 140,07 140,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -140,07 -140,07

Невиконання дохідної частини

Якості

4 рівень виконання завдання відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Невиконання дохідної частини

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кошторис, рішення 19 
сесії 7 скликання від 
21.12.2018 року, 
аналіз фінансування

середня вартість витрат на ліквідацію одного 
метру кубічного відходів 

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0118312 "Утилізація відходів" спостерігається  відхилення (економія) обсягів за напрямками використання від обсягів, 
затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 14000,00 грн.,що пояснюєтьсятим, що зв звітний період було невиконання дохідної частини, а саме КЕКД 19010100 
"Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю)"
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми не відображають шляхи її виконання. Завдання не виконане, оскільки заплановані відходи не були 
ліквідовані.

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118312 "Утилізація відходів"  не здійснювалось, оскільки спостерігалось невиконання 
КЕКД 19010100 "Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)" , а дані видатки мали здійснюватись саме за рахунок цих надходжень.Тому, через брак коштів, завдання бюджетної програми не було виконано.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника )

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  ( 0118330 ) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Охорона природного навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити охорону довкілля та раціональне природокористування на території сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Проведення заходів з озеленення довкілля

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

гривень

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

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання багаторічних зелених насаджень 0,00 12220,00 12220,00 0,00 12220,00 12220,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 12220,00 12220,00 0,00 12220,00 12220,00 0,00 0,00 0,00

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 
( 0540 )

(КФКВК)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
0,00 12220,00 12220,00 0,00 12220,00 12220,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 12220,00 12220,00 0,00 12220,00 12220,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

грн.

0,00 12220,00 12220,00 0,00 12220,00 12220,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2

од.

0,00 92,00 92,00 0,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3
грн. розрахунок, накладна

0,00 132,82 132,82 0,00 132,82 132,82 0,00 0,00 0,00

Якості

4
відс. розрахунок, накладна

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

обсяг видатків на придбання багаторічних 
зелених насаджень

рішення 23 сесії 7 
скликання від 
17.05.2019 року 
№482, аналіз 
фінансування за 2019 
рік

кількість одиниць багаторіних зелених 
насаджень

розрахунок, лист 
старости с.Яришівка, 
договір, накладна

середні витрати на закупівлю однієї одиниці 
зеленого насадження

співвідношення  закуплених багаторічних 
зелених насаджень до запланованих



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Шило В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2019 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0118330 "Інша діяльність у сфері екології  та охорони природних ресурсів" відхилень показників,затверджених у паспорті 
бюджетної програми до фактичних не спостерігається. Це пояснюється правильним плануванням та  раціональним використанням бюджетних коштів,що і відображається  в результативних 
показниках бюджетної програми.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконане, оскільки було здійснено 
ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. 

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ  0118330 "Інша діяльність у сфері екології  та охорони природних ресурсів" здійснювалось 
в межах затвердженого кошторису. Сільською радою фінансування здійснювалось спеціальним  фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та 
використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості 

оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи. Протягом бюджетного року було закуплено 92 одиниці багаторічних зелених насаджень, а саме - дерев, які були 
посаджені в с.Яришівка, Тиврівського району.
 Всі видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комнального господарства на 2019 . В цілому, заплановані Програмою заходи виконані 
повною мірою.

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


