
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150   0111 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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 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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, розвитку місцевого самоврядування,реалізація функцій і повноважень територіальної громади,  створення належних 
умов для роботи сільської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансування

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



1
6073880,00 0,00 6073880,00 6042228,00 0,00 6042228,00 -31652,00 0,00 -31652,00

2 Забезпечення  електроенергією 65781,00 0,00 65781,00 65464,46 0,00 65464,46 -316,54 0,00 -316,54

Економія бюджентних коштів, що виникла в результаті сприятлих кліматичних умов в опалювальний період

3 Забезпечення природним газом 95104,00 0,00 95104,00 94394,35 0,00 94394,35 -709,65 0,00 -709,65

Економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятлих кліматичних умов в опалювальний період

Усього 6234765,00 0,00 6234765,00 6202086,81 0,00 6202086,81 -32678,19 0,00 -32678,19

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.

6073880,00 0,00 6073880,00 6042228,00 0,00 6042228,00 -31652,00 0,00 -31652,00

Економія бюджетних коштів виникла внаслідок зменшення видатків на телекомунікаційні послуги, юридичні послуги,на закупівлю канцтоварів та за рахунок працюючих двох інвалідів

2

Обсяг видатків на оплату електроенергії грн.

65781,00 0,00 65781,00 65464,46 0,00 65464,46 -316,54 0,00 -316,54

Вирішення питань місцевого значення для виконання наданих 
законодавством повноважень

Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів по телекомунікаційних послугах в сумі 3386,28 грн.,по юридичних послугах в сумі 11250 грн. (оплата здійснювалась за фактично надані послуги) та по закупівлі 
канцтоварів в сумі 8835,10 грн.(частковий перехід на електронний документообіг). А також, на нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю двох працюючих інвалідів  

№
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 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.
№860,рішення 36 сесії 
7 скликання №924 від 
14.04.2020 
року,рішення 40 сесії 
7 скликання №1136 
від 18.08.2020 року, 
кошторис

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.
№860,рішення 36 сесії 
7 скликання №924 від 
14.04.2020 
року,розпорядження 



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

Оплата здійснювалась за фактично використані кВт електроенергії

3

обсяг видатків на оплату природного газу грн.

95104,00 0,00 95104,00 94394,35 0,00 94394,35 -709,65 0,00 -709,65

Оплата здійснювалась за фактично використані м.куб.газу

4 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 27,00 0,00 27,00 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00

5
осіб

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

6
кількість фактично працюючих чоловіків осіб

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

Продукту

7 кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок, акти 19,12 0,00 19,12 19,03 0,00 19,03 -0,09 0,00 -0,09

Економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятлих кліматичних умов в опалювальний період

8 кількість спожитого природного газу тис.куб.м розрахунок, акти 10,20 0,00 10,20 9,15 0,00 9,15 -1,05 0,00 -1,05

Економія бюджетних коштів, що виникла в результаті сприятлих кліматичних умов в опалювальний період

9
од.

3000,00 0,00 3000,00 3178,00 0,00 3178,00 178,00 0,00 178,00

Коливання динаміки звернень громадян

10
шт.

150,00 60,00 210,00 160,00 66,00 226,00 10,00 6,00 16,00

За 2020 рік було створено 29 довідок по доходах (20-заг.фонд,9-спец.фонд), 56 довідок по джерелах фінансування(36- заг.фонд, 20-спец.фонд) та 141 довідки по видатках (104-заг.фонд, 37-спец.фонд)

11

шт. мережа

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

Ефективності

12
середня вартість 1 кВт грн.

3,44 0,00 3,44 3,44 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00

13
середня вартість 1 м.куб. грн.

9,32 0,00 9,32 10,32 0,00 10,32 1,00 0,00 1,00

Коливання ціни на постачання та розподіл природного газу

14
од. розрахунок

111,00 0,00 111,00 117,00 0,00 117,00 6,00 0,00 6,00

Збільшення кількості листів вплинули на розрахунок опрацьованих листів одним працівником

Якості

15  рівень забезпечення електроенергією відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

сільського голови від 
03.12.2020 року 
№123, кошторис

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.
№860,рішення 40 сесії 
7 скликання №1136 
від 18.08.2020 року, 
розпорядження 
сільського голови від 
03.12.2020 року 
№123, кошторис

кількість фактично працюючих працівників 
жінок

табель обліку 
робочого часу

табель обліку 
робочого часу

кількість прийнятих  листів, звернень, заяв, 
скарг 

журнали реєстрації 
вхідної документації 

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

розрахунки, реєстри 
змін

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

розрахунок, 
акти,договори та 
додаткові угоди

розрахунок, акти, 
договори та додаткові 
угоди

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



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

16 рівень забезпечення природним газом 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

рівень виконання наданих законодавством 
повножажень

У 2020 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 32678,19 грн., що  і відображається в результативних показниках бюджетної програми.
Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, оскільки виникла економія коштів по 
телекомунікаційних послугах  (ПАТ "Укртелеком"), юридичних послугах та при закупівлі канцтоварів (частковий перехід на електронний документообіг).
Фактичний результативний показник кількості довідок про внесення змін до бюджету більший ніж запланований, оскільки збільшилась кількість розпоряджень сільського голови, відповідно  
навантаження на  головних розпорядників бюджетних коштів порівняно з минулим роком збільшилось.
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;
- кількість штатних одиниць протягом року скоротилась з 33,5 до 27;
- 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 в зимовий період, 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 2020 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 2020 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. А також, в 
жовтні 2020 року на основі рівного і прямого виборчого правабуло проведено місцеві вибори з дотримання всіх карантинних вимог (у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції), 
врезультаті яких  до Лука-Мелешківської територіальної громади було приєднано  Хижинецьку сільську раду Сокиринецької ОТГ та с.Пиляву.Територія громади після об'єднання становить 
168,25 км.кв. 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 2020 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого  розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів місцевого самоврядування з дотриманням гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні 

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
32700,00 0,00 32700,00 32613,03 0,00 32613,03 -86,97 0,00 -86,97

Економія бюджетних коштів

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення технічної документації на об'єкти, які знаходяться на 
балансі сільської ради



2
0,00 297000,00 297000,00 0,00 296261,16 296261,16 0,00 -738,84 -738,84

Економія бюджетних коштів

Усього 32700,00 297000,00 329700,00 32613,03 296261,16 328874,19 -86,97 -738,84 -825,81

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
32700,00 297000,00 329700,00 32613,03 296261,16 328874,19 -86,97 -738,84 -825,81

Економія бюджетних коштів, проплати здійснювались за фактично виконані послуги та роботи згідно актів виконаних робіт

УСЬОГО 32700,00 297000,00 329700,00 32613,03 296261,16 328874,19 -86,97 -738,84 -825,81

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.

32700,00 0,00 32700,00 32613,03 0,00 32613,03 -86,97 0,00 -86,97

Економія бюджетних коштів (проплати здійснювались за фактично виконані послуги  згідно актів виконаних робіт)

2

грн.

0,00 297000,00 297000,00 0,00 296261,16 296261,16 0,00 -738,84 -738,84

Економія бюджетних коштів (проплати здійснювались за фактично виконані роботи згідно актів виконаних робіт)

Продукту

3
од.

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

4
площа покриття тротуарною плиткою кв. м.

0,00 145,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

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

Капітальний ремонт тротуару навколо багатофункціонального 
майданчика для занять ігровими видами спорту

№
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 2020 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 

рішення 33 сесії 7  
скл. від 21 лютого 
2020 року №860, 
рішення 3 сесії 8 
скликання від 
24.12.2020 року №89,, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік, кошторис

обсяг видатків на капітальний ремонт 
тротуару

рішення 36 сесії 7  
скл. від 21 квітня 2020 
року №924, аналіз 
фінансування за 2020 
рік, кошторис

кількість об'єктів по виготовленню 
тех.документації

розрахунок, акти 
виконаних робіт

проектно-кошторисна 
документація



5
грн. розрахунок

6540,00 0,00 6540,00 6522,60 0,00 6522,60 -17,40 0,00 -17,40

Економія бюджетних коштів

6
грн.

0,00 2048,27 2048,27 0,00 2043,18 2043,18 0,00 -5,09 -5,09

Економія бюджетних коштів

Якості

7
рівень готовності технічної документації відс.

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

8
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 Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

середні витрати на покриття тротуарною 
плиткою 1 м кв.

розрахунок,акт 
виконаних робіт

розрахунок, акти 
виконаних робіт

рівень готовності об'єкта по капітального 
ремонту тротуару

розрахунок, акт 
виконаних робіт

За результатами 2020 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 825,81 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 капітальному ремонту тротуару  навколо багатофункціонального майданчика завершені, а 
також, вся технічна документація на заплановані об'єкти була виготовлена 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 2020 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 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 здійснено технічну інвентаризацію нерухомого майна та проведено 
оцінку таких об'єктів: 1) буд.культ.по вул.Миру, 27 в с.Тютьки,2) буд.культ.по вул.Шевченка 5 в с.Прибузьке, 3) прим.школи по вул.Шевченка 26 в с.Прибузьке, 4) буд.по вул.Тиврівське 
шосе16-Б в с.Лука-Мелешківська,5) буд.по вул.Тиврівське шосе16-В в с.Лука-Мелешківська. Було виготовлено ПКД, проведено капітальний ремонт тротуару навколо багатофункціонального 
майданчика в с.Лука-Мелешківська та здійснено тех нагляд за даним об'єктом. Всі видатки проводились в рамках Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-
Мелешківській ОТГ на 2020 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110191 0191   0160 Проведення місцевих виборів 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та  проведення місцевих виборів 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Організація і проведення  на належному рівні місцевих виборів

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 належного фінансування для проведення місцевих виборів 695107,00 0,00 695107,00 695105,95 0,00 695105,95 -1,05 0,00 -1,05

Економія коштів в сумі 105 грн. було повернуто до державного бюджету згідно платіжних доручень №7,8 від 18.12.2020 року

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення організації та проведення вільних місцевих виборів, на основі рівного і прямого виборчого права відповідно до чинного законодавтсва України

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



Усього 695107,00 0,00 695107,00 695105,95 0,00 695105,95 -1,05 0,00 -1,05

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.

695107,00 0,00 695107,00 695105,95 0,00 695105,95 -1,05 0,00 -1,05

Економія бюджетних коштів

Продукту

2 Кількість виборців осіб Реєстр виборців 9210,00 0,00 9210,00 9210,00 0,00 9210,00 0,00 0,00 0,00

3

Кількість виборчих дільниць шт.

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

Ефективності

4 Середні витрати на 1 виборця грн. розрахунок 75,47 0,00 75,47 75,47 0,00 75,47 0,00 0,00 0,00

5 грн. розрахунок
53469,76 0,00 53469,76 53469,68 0,00 53469,68 -0,08 0,00 -0,08

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок середніх питрат на утримання 1 дільниці

Якості

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

6 Рівень забезпеченості  виборчого процесу 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

Обсяг видатків, передбачених на проведення 
місцевих виборів

Кошторис, 
розпорядження 
голови Вінницької 
облдержадміністрації 
від 14.09.2020 року 
№580 "Про внесення 
змін до обласного 
бюджету на 2020 рік", 
аналіз фінансування 
за 2020 рік

Постанова про 
формування складу 
сільських та селищних 
територіальних 
виборчих комісій 
Вінницького району

Середні витрати на утримання 1 виборчої 
дільниці



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВКМБ 0110191 "Проведення місцевих виборів" спостерігається відхилення показника затрат в розмірі 1,05 грн.,що пояснюється 
економією бюджетних коштів, що виникла під час забезпечення виборчого процесу в громаді та була повернута до державного бюджету згідно платіжних доручень №7,8 від 18.12.2020 року 
(субвенція КЕКД 41053000"Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету") .Всі фактичні результативні показники відповідають запланованим, тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою 
відображають шляхи її виконання.

У 2020 році було проведено місцеві вибори.На забезпечення їх проведення було витрачено 695105,95 грн. коштів субвенції КЕКД 41053000 "Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету". В результаті проведення місцевих виборів до Лука-
Мелешківської територіальної громади  було обрано нового сільського голову, було приєднано Хижинецьку сільську раду Сокиринецької ОТГ та Пилявську сільську раду. Площа громади 
після об'єднання збільшилась та становить 168,25 км.кв., Кількість жителів громади після об'єднання перевищує 12 тис. громадян. Для проведення  місцевих виборів було залучено 198 осіб, 
створено 13 дільниць, було закуплено всі необхідні предмети та матеріали (в тому числі бюлетні), виплачено заробітну плату особам, які забезпечували організацію та проведення місцевих 
виборів. Оскільки місцеві вибори проводились з дотриманням  всіх карантинних вимог та норм , з дотримання прямого та та рівного виборчого права, тому можна зробити висновок, що да на 
бюджетна програма в 2020 році була ефективна, заплановані програмою заходи були 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111   0726 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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
60000,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення організації надання безоплатної медичної допомоги,збереження здоров'я нації, санітарного та епідемічного благополуччя всіх верств населення, розроблення заходів 
щодо профілактики та зниження захворюваності.

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Надання первинної медичної допомоги населенню за місцем проживання 
(перебування)



2 Забезпечення збереження енергоресурсів 222019,00 0,00 222019,00 221930,37 0,00 221930,37 -88,63 0,00 -88,63

Економія бюджетних коштів, що виникла при оплаті за електроенергію

3
91481,00 0,00 91481,00 91481,00 0,00 91481,00 0,00 0,00 0,00

4 Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази 0,00 110000,00 110000,00 0,00 109000,00 109000,00 0,00 -1000,00 -1000,00

Економія бюджетних коштів, оплата за телемедичне обладнання здійснювалась згідно видаткової накладної

Усього 373500,00 110000,00 483500,00 373411,37 109000,00 482411,37 -88,63 -1000,00 -1088,63

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
373500,00 110000,00 483500,00 373411,37 109000,00 482411,37 -88,63 -1000,00 -1088,63

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 373500,00 110000,00 483500,00 373411,37 109000,00 482411,37 -88,63 -1000,00 -1088,63

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.

60000,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

2

обсяг видатків на оплату природного газу грн.

96804,00 0,00 96804,00 96804,00 0,00 96804,00 0,00 0,00 0,00

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

Забезпечення проведення заходів для запобігання виникнення і 
поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19))

№
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 2020 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 закупівлю медичних 
препаратів та засобів гігієни

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 
№860, план 
використання 
бюджетних коштів, 
рішення 3 сесії 8 скл.
№89 від 24.12.2020 
року

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 



3

грн.

91481,00 0,00 91481,00 91481,00 0,00 91481,00 0,00 0,00 0,00

4

грн.

0,00 110000,00 110000,00 0,00 109000,00 109000,00 0,00 -1000,00 -1000,00

Економія бюджетних коштів, оплата за телемедичне обладнання здійснювалась згідно видаткової накладної

5

обсяг видатків на оплату електроенергії грн.

125215,00 0,00 125215,00 125126,37 0,00 125126,37 -88,63 0,00 -88,63

Економія бюджетних коштів, 

Продукту

6
кількість прикріпленого населення (всього) осіб

8423,00 0,00 8423,00 8423,00 0,00 8423,00 0,00 0,00 0,00

7

обсяг споживання природного газу тис.куб.м

10,39 0,00 10,39 9,38 0,00 9,38 -1,01 0,00 -1,01

Коливання ціни на розподіл та постачання природного газу

8
осіб

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

9
осіб

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

10 обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год розрахунки 36,39 0,00 36,39 36,37 0,00 36,37 -0,02 0,00 -0,02

Оплата проводилась за фактично використані кВт електроенергії

Ефективності

11
середні витрати на 1 куб.метр природного газу грн.

9,32 0,00 9,32 10,32 0,00 10,32 1,00 0,00 1,00

12
грн. розрахунок

5714,28 0,00 5714,28 5714,28 0,00 5714,28 0,00 0,00 0,00

13
середня вартість одного медичного препарату грн.

159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00

14 середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунки 3,44 0,00 3,44 3,44 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00

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

№860, план 
використання 
бюджетних коштів, 
рішення 3 сесії 8 скл.
№89 від 24.12.2020 
року

обсяг видатків на забезпечення проведення 
заходів для запобігання виникнення і 
поширення, локалізацію та ліквідацію 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

рішення 35 сесії 7 
скликання від 
20.03.2020 року 
№920, рішення 3 сесії 
8 скл.№89 від 
24.12.2020 року, лист 
ценрту ПСМД

Обсяг видатків на закупівлю телемедичного 
обладнання

рішення 37 сесії 7 
скл.від 22.05.2020 
року №929,лист 
ценрту ПСМД 

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 
№860, рішення 40 
сесії 7 скл.від 
18.08.2020 року 
№1136,план 
використання 
бюджетних коштів, 
рішення 3 сесії 8 скл.
№89 від 24.12.2020 
року

договори, лист ценрту 
ПСМД

акти виконаних робіт, 
розрахунки, показники 
лічильників

кількість хворих жінок, які потребують 
отримання  медичних препаратів

облік хворих,реєстр 
рецептів, лист ценрту 
ПСМД

кількість хворих чоловіків, які потребують 
отримання медичних препаратів

облік хворих, реєстр 
рецептів, лист ценрту 
ПСМД

договори, акти, 
розрахунки

середні витрати на закупівлю медичних 
препаратів для одного хворого

розрахунок, лист 
ценрту ПСМД



Якості

15
відс. розрахунок

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 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. розрахунки

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

18
відс. розрахунок

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

19
відс. розрахунки

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 Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Рівень оновлення матеріально-технічної бази 
поівняно з минулим роком

рівень забезпечення засобами 
індивідуального захисту, дезінфекційними 
засобами та лікарськими засобами  для 
запобігання виникнення і поширення, 
локалізацію та ліквідацію коронавірусної 
хвороби (COVID-19)лікарів та людей, які 
звернулися до ЦПМСД

рівень забезпечення природним газом до 
потреби

рівень забезпечення медичними препаратами 
осіб, які потребують лікування

рівень забезпечення електроенергією до 
потреби

За результатами 2020 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 1088,63 грн.,що пояснюється 
раціональним використанням бюджетних коштів , спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, та  відображається в результативних показниках бюджетної 
програми, а саме:
- відхилення фактичних результативних показників затрат по заг.фонду від затверджених спостерігається лише по закупівлі електроенергії,економія становить 88,63 грн.Оплата проводилась 
лише за фактично використану кількість кВт електроенергії згідно актів виконаних робіт.
-відхилення фактичних результативних показників затрат по спец.фонду від затверджених спостерігається по закупівлі телемедичного обладнання (портативний телемедичний діагностичний 
комплекс), економія становить 1000,00 грн. 
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми були виконані повною мірою.

У 2020 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, з них: 2 чоловіка і 5 жінок; 
Закуплено засоби гігієни (памперсів) згідно реєстрів, на суму 20000,00грн.Повною мірою було забезпечено постачання та розподіл природного газу та електроенергії. Заключено 8423 
договори з населенням. В 2020 році  було закуплено телемедичне обладнання, а саме: портативний телемедичний діагностичний комплекс на суму 109000,00 грн. (за рахунок коштів субвенції 
КЕКД 4105400 "Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду" 98000,00 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування) - 11000,00 грн.).
Для  забезпечення проведення заходів боротьби і протидії поширення коронавірусної інфекції  COVID-19 було витратили 91481,00 грн., з них:
засобів  індивідуального захисту закуплено на суму 41486,00 грн.,а саме: комбінезони захисні з капішоном-6 шт., костюми захисні - 6 шт., халати захисні одноразові - 2 уп., рукавички 
оглядові-10 уп., респіратори -20 шт., окуляри захисні закритого типу - 6 шт., щитки захисні - 6 шт., маски медичні 6 уп.
дезрозчинів, антисептиків, хлоровмісних таблеток для дезинфекції  закуплено на суму 49995,00 грн.
Всі видатки проводились в рамках Програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 рік. В цілому, заплановані програмою заходи виконані 
повною мірою.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113104 3104   1020 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

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 Соціальний захист громадян, які не здатні до самообслуговування у 197280,00 0,00 197280,00 197240,16 0,00 197240,16 -39,84 0,00 -39,84

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

№
з/п

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Економія бюджетних коштів

Усього 197280,00 0,00 197280,00 197240,16 0,00 197240,16 -39,84 0,00 -39,84

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 кількість установ од. положення 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 6,75 0,00 6,75 6,75 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00

3
од. штатний розпис

5,75 0,00 5,75 5,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00

Продукту

4
осіб

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

5
осіб

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

6
осіб

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

7
осіб

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

Ефективності

8
грн. розрахунок

5331,89 0,00 5331,89 5330,81 0,00 5330,81 -1,08 0,00 -1,08

Економія бюджетних коштів

9

осіб розрахунок

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

Якості

зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, шляхом надання 
соціальних послуг і догляду дома

№
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

у тому числі професіоналів, фахівців та 
робітників, які надають соціальні послуги

чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
жінок

внутрішньогосподарсь
кий облік

чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
чоловіків

внутрішньогосподарсь
кий облік

чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних 
послуг) жінок

внутрішньогосподарсь
кий облік

чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних 
послуг) чоловіків

внутрішньогосподарсь
кий облік

середні витрати на соціальне обслуговуваня 
однієї особи

кількість обслуговуваних осіб на одну штатну 
одиницю професіонала, фахівця та робітника, 
які надають соціальні послуги



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

10

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 Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

відсоток осіб, охоплених соціальним 
обслуговуванням, до загальної чисельності 
осіб, які потребують соціальних послуг

Згідно рішення 39 сесії 7 скликання №1070 від 17.07.2020 року «Про створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг» було створено даний центр, який здійснював свою 
діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в загальній сумі 39,84 грн., що  і 
відображається в результативних показниках бюджетної програми.
Показник ефективності, що відображає середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи на 1,08 грн. менший ніж заплановано, оскільки на розрахунок даного показника вплинула 
економія загальної суми використаних коштів по програмі. Всі інші фактичні результативні показники відповідають запланованим, тому можна зробити висновок, що результативні показники 
даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання.
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 2020 році було створено центр надання соціальних послуг Лука-Мелешківської сільської ради. На забезпечення діяльності даного центру було затверджено 197280,00 грн. та використано 
197240,16 грн. Економія становить 39,84 грн, що свідчить про раціональний  та точний розрахунок витрат по центру. Дані кошти були спрямовані на виплату заробітної плати 6 працівникам 
центру (зайняих 5,75 ставок). На кінець року на обліку знаходилось 37 людей, які потребують соціального обслуговування, з них 30 жінок та 7 чоловіків. Дані особи обслуговувались 
соціальними робітниками згідно Державного стандарту догляду вдома.За одним працівником центру було закріплено 6 людей, за якими був здійснений догляд вдома, а саме:доставка 
продуктів харчування, медикаментів та інших товарів повсякденного вжитку, розчищення снігу, доставка води, піднесення дров, ннадавалось преставництво інтересів ОМС та інших установах 
(пенсійний фонд, медичні заклади, поштові відділення), для оформлення субсидій, пільг, проплат комунальних послуг. А також проводились консультації, надавалась психологічна підтримка.
Всіх людей які потребували надання соціальних послуг (догляду за місцем проживання) було забезпечено такими послугами, тому можна зробити висновок, що да на бюджетна програма в 
2020 році була ефективна, заплановані програмою заходи були 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113242 3242   1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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 соціально-незахищеним верствам 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 Надання матеріальної допомоги населенню 157000,00 0,00 157000,00 157000,00 0,00 157000,00 0,00 0,00 0,00

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення розроблення та організація виконання комплексних  заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей,які опинились у складних 
життєвих обставинах,та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування,сприяння підвищення рівня життя громадян

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



Надання матеріальної допомоги здійснювалось на основі звернень та заяв громадян

Усього 157000,00 0,00 157000,00 157000,00 0,00 157000,00 0,00 0,00 0,00

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
157000,00 0,00 157000,00 157000,00 0,00 157000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 157000,00 0,00 157000,00 157000,00 0,00 157000,00 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.

157000,00 0,00 157000,00 157000,00 0,00 157000,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
кількість одержувачів допомоги осіб

225,00 0,00 225,00 200,00 0,00 200,00 -25,00 0,00 -25,00

Ефективності

3 середній розмір витрат на одну особу грн. розрахунок 697,77 0,00 697,77 785,00 0,00 785,00 87,23 0,00 87,23

Якості

4
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

Програма соціального захисту населення Лука-Мелешківської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 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 допомогу соціально-
незахищеним верствам населення

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 
№860, рішення 3 сесії 
8 скликання від 
24.12.2020 року №89, 
кошторис, аналіз 
фінансування за 2020 
рік

розрахунок, 
внутрішній облік, 
списки

рівень забезпечення допомогою людей до 
потреби



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВКМБ  0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" фактичний показник затрат відповідає плановому. 
Спостерігається відхилення кількості одержувачів допомоги, затверджених у паспорті бюджетної програми, що на 25,00 осіб менше, ніж було заплановано. Динаміка звернень громадян носить 
несистематичний характер, що неможливо передбачити. В 2020 році згідно отриманих заяв було надано допомогу 200 громадянам. Кількість отримувачів зменшилась, тому це вплинуло на 
розрахунок показника ефективності, а саме середній розмір витрат на одну людину збільшився. Видатки на матеріальну допомогу населенню були здійснені у суворій відповідності до рішень 
виконавчого комітету та затверджених списків.

У 2020 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 отриманих 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 200 громадян матеріальною допомогою було використано 157000,00 грн.  
Допомога надавалась різним верствам населення, а саме:.: малозабез. cім’ям –55300,00 грн.(108 чол.),на лікування – 88400,00 грн.(76 чол.), на поховання - 11300,00 грн.(15чол), допомога ім’ям –55300,00 грн.(108 чол.),на лікування – 88400,00 грн.(76 чол.), на поховання - 11300,00 грн.(15чол), допомога 
внаслідок пожежі стихійного лиха, що сталася в грудні 2020 року в с.Лука-Мелешківська по вул. Данила Нечая, 51 -2000,00 грн.(1 чол).(Кошти затверджені згідно програми соціального 
захисту населення Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.)
В цілому, заплановані програмою заходи виконані, оскільки всі громадяни які звернулися по допомогу - отримали її., що становить 100% до плану .

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0114082 4082   0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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

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 29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення культурного, творчого та духовного відродження, збереження культурної спадщини, розвиток загальнолюдських цінностей, високих моральних якостей, передусім у 
дітей та молоді

№
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 2020 рік" 29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 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 на проведення заходів грн.

29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
кількість заходів од. розрахунок, програма

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

Ефективності

3
середні витрати на проведення одного заходу грн.

29000,00 0,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 0,00 0,00 0,00

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

№
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

кошториси, рішення 
33 сесії 7 скл.№860 
від 21.02.2020р., 
рішення 39 сесії 7 скл.
№1073 від 
17.07.2020р., рішення 
40 сесії 7 скликання 
№1136 від 18.08.2020 
року, рішення 43сесії 
7 скликання №1247 
від 19.10.2020 року, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік

розрахунок, акт 
виконаних робіт

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0114082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" було використано 29000,00 грн. 
- всі фактичні результативні показники відповідають затвердженим, оскільки захід, на які виділялися кошти був реалізований якісно та вчасно.
Були надані автопослуги по перевезенню випускників з нагоди свята останнього дзвоника (екскурсія в Карпати) по «Програмі розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік».



Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2020році 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 1 захід .На забезпечення перевезення дітей-випускників  з нагоди свята 
останнього дзвоника (екскурсія в Карпати) використали 29000,00 грн.
Всі видатки проводились в рамках Програми  розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік.Тому, заплановані Програмою захід виконаний в повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030   0620 Організація благоустрою населених пунктів 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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

2 Забезпечення оплати вуличного освітлення

3 Забезпечення очищення водних об'єктів 

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

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Підвищення рівня благоутрою громади, розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного 
очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів 

№
з/п

Забезпечення надання послуг по благоустрою території, забезпечення рівних можливостей для споживачів послуг незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача та 
місцезнаходження 

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1 Надання послуг по благоустрою території 509130,00 0,00 509130,00 509129,01 0,00 509129,01 -0,99 0,00 -0,99

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично надані послуги згідно актів виконаних робіт

2 Оплата вуличного освітлення 442590,00 0,00 442590,00 441628,04 0,00 441628,04 -961,96 0,00 -961,96

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично використані кВт електроенергії згідно актів виконаних робіт

3 Забезпечення очищення ставів від мулових наносів 0,00 581738,00 581738,00 0,00 569284,03 569284,03 0,00 -12453,97 -12453,97

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично виконані роботи по очищенню ставка від мулових наносів згідно актів виконаних робіт 

Усього 951720,00 581738,00 1533458,00 950757,05 569284,03 1520041,08 -962,95 -12453,97 -13416,92

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
951720,00 581738,00 1533458,00 950757,05 569284,03 1520041,08 -962,95 -12453,97 -13416,92

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 951720,00 581738,00 1533458,00 950757,05 569284,03 1520041,08 -962,95 -12453,97 -13416,92

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.

509130,00 0,00 509130,00 509129,01 0,00 509129,01 -0,99 0,00 -0,99

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично надані послуги згідно актів виконаних робіт

2

обсяг видатків на електроенергію грн.

442590,00 0,00 442590,00 441628,04 0,00 441628,04 -961,96 0,00 -961,96

№
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 2020 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 32 
сесії 7 скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 
№860, розпорядження 
сільського голови 
№138 від 23.12.2020 
року, аналіз 
фінансування за 2020 
рік, аналіз 
фінансування за 2020 
рік

кошторис, рішення 32 
сесії 7 скликання від 
24.12.2019 року 
№821,рішення 33 сесії 
7 скл.від 



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

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично використані кВт електроенергії згідно актів виконаних робіт

3

обсяг видатків на роботи по очищенню ставів грн.

0,00 581738,00 581738,00 0,00 569284,03 569284,03 0,00 -12453,97 -12453,97

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично виконані роботи по очищенню ставка від мулових наносів згідно актів виконаних робіт 

Продукту

4
кількість видів послуг шт.

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

5 кількість спожитої електроенергії тис.кВт.год розрахунок, акти 128,65 0,00 128,65 128,38 0,00 128,38 -0,27 0,00 -0,27

Оплата проводилась за фактично використану електроенергію згідно актів виконаних робіт

6

кількість об'єктів од.

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

7
осіб

11722,00 0,00 11722,00 11722,00 0,00 11722,00 0,00 0,00 0,00

8
тис.кв.м

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

Ефективності

9 середні витрати на один вид послуг грн. розрахунок 127282,50 0,00 127282,50 127282,25 0,00 127282,25 -0,25 0,00 -0,25

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок середніх витрат на один вид послуг

10 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

11 середні витрати на один об'єкт грн. розрахунок, акти 0,00 581738,00 581738,00 0,00 569284,03 569284,03 0,00 -12453,97 -12453,97

Економія бюджетних коштів, оплата здійснювалась за фактично виконані роботи по очищенню ставка від мулових наносів згідно актів виконаних робіт 

Якості

12
відс.

40,07 0,00 40,07 40,50 0,00 40,50 0,43 0,00 0,43

13
відс. розрахунок, акти

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

14 рівень готовності об'єктів (виконаних робіт) відс. розрахунок, акти 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

21.02.2020 року №860 
, рішення 36 сесії 7 
скл.від 14.04.2020 
року №924, рішення 3 
сесії 8 скликання від 
24.12.2020 року №89, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 
року №860,рішення 36 
сесії 7 скл.від 
14.04.2020 року 
№924, рішення 37 
сесії 7 скл.від 
22.05.2020 року 
№929, розпорядження 
сільського голови 
№138 від 23.12.2020 
року, аналіз 
фінансування за 2020 
рік

розрахунок, акти, 
договори

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 
року №860,рішення 36 
сесії 7 скл.від 
14.04.2020 року №924

кількість жителів громади-користувачів 
послугами по благоустрою

статистичні дані, лист 
КП "Благоустрій"

загальна площа об'єднаної територіальної 
громади

статистичні дані, лист 
КП "Благоустрій"

Рівень забезпечення громади необхідними 
послугами по благоусрою до потреби

розрахунок, лист КП 
"Благоустрій"

співвідношення оплоченої електроенергії до 
потреби



Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 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 13416,92 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням 
тендерної процедури закупівель (відкритих торгів на закупівлю електроенергію) та  відображається в результативних показниках бюджетної програми., а саме:
- фактичні результативні показники продукту першого напрямку використання бюджетних коштів відповідають затвердженим, оскільки  всі послуги, які були заплановані (в межах 
кошторисних призначень) та на які виділялися кошти були виконані;
Рівень забезпечення громади необхідними послугами по благоустрою становить 40,50%, оскільки для повного забезпечення необхідно 1257000,00 грн.
- фактичні результативні показники продукту другого напрямку використання коштів не відповідають затвердженим, оскільки оплата вуличного освітлення проводилась за фактично 
використану ектроенергію згідно актів виконаних робіт, економія становить 0,27 тис.кВт/год. на суму 961,96 грн.
- 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 послуг по благоустрою відбувалась якісно та вчасно. Для оплати вуличного освітлення 
тендерним комітетом сільської ради було проведено процедуру  відкритих торгів закупівлі електроенергії, всі акти прийняття-передавання активної електричної енергії, згідно заключеного 
договору були оплочені повною мірою.
-фактичні результативні показники третього напрямку вказують на те, що під час очищення ставка від мулових наносів було зекономлено 12453,97 грн. бюджетних коштів.
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 2020 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.Було проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю активної електричної енергії для забезпечення 
вуличного освітлення в громаді. Протягом 2020 року на території громади надавались найнеобхідніші  послуги по благоустрою території , а саме: 
   1.Прибирання та утримання території –  162212,52 грн.;
   2.Послуги з утримання кладовищ – 127186,61 грн.;
   3.Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень ( в тому числі знесення аварійних дерев)- 40152,48 грн.;
   4.Обслуговування та утримання мереж зовнішнього вуличного  освітлення (в тому числі заміна лампочок) –179577,40 грн.
Кошти спеціального фонду в сумі 569284,03 грн. були витрачені на реконструкцію, очищення ставка від мулових наносів в с.Лука-Мелешківська.(479549,80 грн. - кошти іншої субвенції, що 
надійшла з Вінницького міського бюджету та 89734,23 грн - кошти місцевого бюджету - співфінансування).
Всі видатки проводились в рамках Програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117130 7130   0421 Здійснення  заходів із землеустрою 02530000000

(код бюджету)

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 Виготовлення технічної документації із землеустрою 146500,00 0,00 146500,00 146478,00 0,00 146478,00 -22,00 0,00 -22,00

Економія бюджетних коштів

Усього 146500,00 0,00 146500,00 146478,00 0,00 146478,00 -22,00 0,00 -22,00

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
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



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
146500,00 0,00 146500,00 146478,00 0,00 146478,00 -22,00 0,00 -22,00

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 146500,00 0,00 146500,00 146478,00 0,00 146478,00 -22,00 0,00 -22,00

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.

146500,00 0,00 146500,00 146478,00 0,00 146478,00 -22,00 0,00 -22,00

Економія бюджетних коштів

Продукту

2

кількість об'єктів землеустрою од.

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

Ефективності

3
середня вартість одного об'єкту грн.

18312,50 0,00 18312,50 18309,75 0,00 18309,75 -2,75 0,00 -2,75

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок середньої вартості одного об'єкту

Якості

4 рівень готовності об'єктів 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

Програма розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ 
Вінницького району, Вінницької області на 2018-2020 роки

№
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 документації 
землеустрою

кошторис, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 року 
№860,рішення 3 сесії 
8 скликання від 
24.12.2020 року №89, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 
року №860, рішення 3 
сесії 8 скликання від 
24.12.2020 року №89, 
розрахунок

розрахунок, акти 
виконаних робіт



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 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 2020 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 146478,00 грн на виготовлення тех.документації та 
пректів землеустрою, виготовлення кадастрового плану. Всі видатки проводились в рамках Програми розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ Вінницького району, 
Вінницької області на 2018-2020 роки . 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 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117325 7325   0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 02530000000

(код бюджету)

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 Забезпечення будівництва спортивних об'єктів в с.Іванвіка 

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

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
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



1
Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика в с.Іванівка 0,00 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

Усього 0,00 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

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 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

УСЬОГО
0,00 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

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 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року було неможливо.

Продукту

2

кількість об'єктів, які планується побудувати од.

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

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року було неможливо.

Ефективності

3
грн. розрахунок

0,00 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450000,00 -450000,00

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року було неможливо.

Якості

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року 
було неможливо.

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма благоустрою населенних пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 2020 рік;

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року 
було неможливо.

№
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 спортивного 
майданчика

Кошторис, рішення 43 
сесії 7 скл.від 
19.10.2020 року 
№1247, аналіз 
фінансування за 2020 
рік

рішення 43 сесії 7 
скл.від 19.10.2020 
року №1247, договір 
№175від 13.10.2020 
року

середні витрати на будівництво обдного 
об'єкту



4 Рівень готовності об'єкту будівництва відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Відсутність фінансування. Кошти іншої субвенції з Вінницького районного бюджету в сумі 450000,00 грн. надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади 28.12.2020 року, тому побудувати спортивний майданчик до кінця року було неможливо.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117325 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" спостерігається відхилення обсягів  використання 
до обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по всіх показниках. Причиною відхилень є відсутність фінансування з Вінницького районного бюджету коштів іншої субвенції в сумі 
450000,00 грн. Дані кошти надійшли до бюджету Лука-Мелешківської громади лише 28 грудня 2020 року, тому спортивний майданчик не був побудований, що й відображається на 
результативних показниках бюджетної програми.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми вказують на невиконання завдання, оскільки спортивний майданчик на території школи в с.Іванівка в 
2020 році не було побудовано.

За результатами фінансування 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117325"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" коти не були використані. 
Причиною невикористання є відсутність фінансування з Вінницького районного бюджету коштів іншої субвенції в сумі 450000,00 грн. Дані кошти надійшли до бюджету Лука-Мелешківської 
громади лише 28 грудня 2020 року, тому спортивний майданчик не був побудований, що й відображається на результативних показниках бюджетної програми.
Отже, бюджетна програма та поставлене завдання  не виконані,  оскільки запланований спортивний майданчик на території школи  в с.Іванівка в 2020 році не було побудовано. Видатки 
планувались по "Програмі благоустрою населенних пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117367 7367   0490 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури громади в галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів  в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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 4639138,00 4639138,00 0,00 51738,53 51738,53 0,00 -4587399,47 -4587399,47

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторію ЗПСМ 
вс.Лука-Мелешківська 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Занадто короткі терміни виконання завдання, що унеможливили вчасне проведення та завершення процедури відкритих торгів на закупівлю даних робіт

Усього 0,00 4639138,00 4639138,00 0,00 51738,53 51738,53 0,00 -4587399,47 -4587399,47

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 4639138,00 4639138,00 0,00 51738,53 51738,53 0,00 -4587399,47 -4587399,47

Занадто короткі терміни виконання завдання, що унеможливили вчасне проведення та завершення процедури відкритих торгів на закупівлю даних робіт

УСЬОГО 0,00 4639138,00 4639138,00 0,00 51738,53 51738,53 0,00 -4587399,47 -4587399,47

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 реконструкцію буідвлі грн.

0,00 4639138,00 4639138,00 0,00 51738,53 51738,53 0,00 -4587399,47 -4587399,47

Занадто короткі терміни виконання завдання, що унеможливили вчасне проведення та завершення процедури відкритих торгів на закупівлю даних робіт

Продукту

2 Загальна площа приміщень м.кв. Проект 0,00 208,00 208,00 0,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

3
грн. розрахунок

0,00 22303,54 22303,54 0,00 248,74 248,74 0,00 -22054,80 -22054,80

В 2020 році було виготовлено ПКД та проведено експертизу, а роботи через брак часу не виконувались, що і вплинуло на розрахунок середніх витрат

Якості

4
відс. розрахунок

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 1,11 1,11 0,00 -98,89 -98,89

В 2020 році було виготовлено ПКД та проведено експертизу, а роботи через брак часу не виконувались, що і вплинуло  на рівень виконання робіт

№
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 2020 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

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

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Рішення 37 сесії 7 
скликання від 
22.05.2020 року 
№929, рішення 38 
сесії 7 скл.від 
19.06.2020 року 
№1019, рішення 2 
сесії 8 скликання №16 
від 10.12.2020 року 

Середні витрати на реконструкцію 1 м.кв. 
приміщень

Рівень готовності проектно-кошторисної 
документації

Рівень виконання робіт по реконструкції 
об'єкту до обсягу запланованого фінансування



Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

"За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117367 "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості" спостерігається відхилення обсягів  використання до обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по показниках затрат та ефективності, оскільки занадто 
короткі терміни виконання завдання  унеможливили вчасне проведення та завершення процедури відкритих торгів на закупівлю  робіт по реконструкції частини будівлі стаціонару під 
амбулаторію загальної практики сімейної медицини Лука-Мелешківського ЦПМСД по вул.Тиврівське шосе 18.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми вказують на те, що поставлене завдання виконано частково, оскільки в 2020 році було лише виготовлено 
ПКД та проведено експертизу по даному об'єкту. Рівень виконання до плану становить 1,11%.Договору на виконання робіт не було заключено через брак часу, оскільки (згідно ЗУ "Про 
публічні закупівлі") необхідно дотримуватись всіх строків на кожному етапі тендерної процедури відкритих торгів.А також слід зауважити, що коштів субвенції до бюджету Лука-
Мелешківської громади не надійшло.

За результатами фінансування видатки по КПКВКМБ 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості» затверджено на 2020 рік 4639138,00 грн. (з них 4468373,00 грн., коштів субвенції КЕКД 41054000 "Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду" та коштів 
співфінансування місцевого бюджету 170765,00 грн.).Використано власних коштів 51738,53 грн.,на виготовлення та експертизу  ПКД по об’єкту: «Реконструкція частини будівлі стац.під 
амбулаторію загальної практики сімейної медицини Лука-Мелешківської ПСМД  по вул..Тиврівське шосе, 18. Кошти субвенції КЕКД 41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду» було затверджено 11.12.2020 року, тому, станом на 31 грудня 2020 року ще тривала процедура відкритих торгів (згідно ЗУ "Про публічні закупівлі"), та не була 
завершена, що призвело до неможливості використання коштів в 2020 році (Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 
рік).Тому,можна зробити висновок, що дана бюджетна програма була виконана частково.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117370 7370   0490 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виготовлення ПКД для проведення реконструкції 

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 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

На кінець 2020 року експертний висновок не був завершений, тому експертиза ПКД відбулась (серез короткі терміни виконання даних робіт)

Усього 0,00 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Виготовлення ПКД по реконструкції з прибудовою будівлі КЗ "ЗЗСО-ліцей 
Лука-Мелешківської сільської ради" по вул.Шкільна 52



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 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

На кінець 2020 року експертний висновок не був завершений, тому експертиза ПКД відбулась (серез короткі терміни виконання даних робіт)

УСЬОГО 0,00 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

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 виготовлення ПКД грн.

0,00 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

На кінець 2020 року експертний висновок не був завершений, тому експертиза ПКД відбулась (серез короткі терміни виконання даних робіт)

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.

0,00 1439900,00 1439900,00 0,00 1390000,00 1390000,00 0,00 -49900,00 -49900,00

На кінець 2020 року експертний висновок не був завершений, тому експертиза ПКД відбулась (серез короткі терміни виконання даних робіт)

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

Якості

4 рівень готовності ПКД відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00 0,00 96,53 96,53 0,00 -3,47 -3,47

№
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 2020 рік

№
з/п

Одиниця 
виміру

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

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення 34 сесії 7 
скл.від 04.03.2020 
року №911,рішення 2 
сесії 8 скликання від 
10.12.2020 року №16, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік 

рішення 34 сесії 7 
скл.від 04.03.2020 
року №911,рішення 2 
сесії 8скликання від 
10.12.2020 року №16 

середня вартість виготовлення ПКД одного 
об'єкту

 рішення 34 сесії 7 
скл.від 04.03.2020 
року №911, рішення 2 
сесії 8 скликання від 
10.12.2020 року №16 
розрахунок, акти 
виконаних робіт



Проектно-кошторисна документація виготовлена, але лише на 96,53%, оскільки відсутній експретний звіт

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку" спостерігається відхилення обсягів  використання до 
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по показниках затрат на суму 49900,00 грн.Дані кошти були направлені та затверджені рішенням 2 позачергової сесії 7 скликання №16 
від 10.12.2020 року на виготовлення експертного звіту, але на кінець 2020 року експертний висновок не був завершений, тому експертиза ПКД відбулась (серез короткі терміни виконання 
даних робіт). 
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми вказують на те, що поставлене завдання виконано частково (на 96,53%), оскільки  було виготовлено 
проектно-кошторисну документацію по ПКД по реконструкції з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вулиці Шкільна, 52 , та через занадто короткі 
терміни, не отримано експертного висновку по даному об'єкту.

Згідно аналізу фінансування за 2020 рік, видатки по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку" складають 1390000,00 грн., що 
становить 96,53%.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.
Було виготовлено проектно-кошторисну документацію реконструкції з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцейЛука-Мелешківської сільської ради» по вулиці Шкільна, 52, на яку витратили 
кошти залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2020 року згідно програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2020 рік.
а, 52 (кошти залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2020 року)  згідно програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-Мелешківській ОТГ на 2020 рік.
Але, через брак часу, не був завершений експертний висновок,тому завдання виконано частково.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461   0456 02530000000

(код бюджету)

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
0,00 80812,00 80812,00 0,00 68969,60 68969,60 0,00 -11842,40 -11842,40

Економія бюджетних коштів, що виникла при виготовленні ПКД  та експертизі запланованих об'єктів

Усього 0,00 80812,00 80812,00 0,00 68969,60 68969,60 0,00 -11842,40 -11842,40

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури Лука-
Мелешківської 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 80812,00 80812,00 0,00 68969,60 68969,60 0,00 -11842,40 -11842,40

УСЬОГО 0,00 80812,00 80812,00 0,00 68969,60 68969,60 0,00 -11842,40 -11842,40

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 40812,00 40812,00 0,00 38960,00 38960,00 0,00 -1852,00 -1852,00

Економія бюджетних коштів

2

грн.

0,00 40000,00 40000,00 0,00 30009,60 30009,60 0,00 -9990,40 -9990,40

Економія коштів, що виникла при виготовленні ПКД (кошти місцевого бюджету - співфінансування 17-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад)

Продукту

3
од.

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

4
км.

0,00 1,20 1,20 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00

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

Ефективності

5
грн. розрахунок

0,00 20406,00 20406,00 0,00 19480,00 19480,00 0,00 -926,00 -926,00

№
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 2020 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 та експертизу 
ПКД по кап.ремонту доріг в с.Лука-
Мелешківська

рішення 35 сесії 7 
скликання від 
20.03.2020 року 
№920, рішення 37 
сесії 7 скл.від 
22.05.2020 року 
№929, аналіз 
фінансування за 2020 
рік, акти виконаних 
робіт

обсяг видатків на реконструкцію вуличного 
освітлення в с.Прибузьке

рішення 39 сесії 7 
скликання від 
17.07.2020 року 
№1073, 
співфінансування 17-
го обл.конкурсу, 
аналіз фінансування 
за 2020 рік, акт 
виконаних робіт

кількість об'єктів по кап.ремонту доріг в 
с.Лука-Мелешківська 

розрахунок, акти 
виконаних робіт

протяжність мережі вуличного освітлення,на 
реконстукцію якого виділено кошти

зведений 
кошторисний 
розрахунок

середні витрати на виготовлення та 
експертизу ПКД кап.рем.одного об'єкту



Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок 

6
грн. розрахунок

0,00 33333,33 33333,33 0,00 29421,17 29421,17 0,00 -3912,16 -3912,16

Економія кошті, що виникла при виготовлення ПКД вплинула на розрахунок середніх витрат

Якості

7
відс. розрахунок

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

8
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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

середні витрати на реконструкцію 1 км 
вуличного освітлення вс.Прибузьке

рівень готовності документації по 
кап.ремонтах доріг

рівень готовності об'єкту по реконструкції 
вуличного освітлення

"За результатами 2020 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 11842,40 грн.,що пояснюється 
економією бюджетних коштів, а саме:
- всі фактичні результативні показники продукту  (виготовлення ПКД та експертиза  ) відповідають затвердженим, оскільки  всі об'єкти, на які виділялися кошти, були реалізовані, а саме:
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нагірна в сЛука-Мелешківська ;
2.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.І Богуна в с.Лука-Мелешківська.
- 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 виг.ПКД та експертизі кап.ремонтах були виконаніі вчасно та якісно.
На реконструкцію вуличного освітлення, а саме виготовлення ПКД  в с.Прибузьке по вул.Шевченка було затверджено 40000,00 грн (співфінансування 17-го обласного конкурсу  проектів 
територіальних громад "Світло-шлях до успіху"). Використано 30009,60 грн, що призвело до економії коштів в сумі 9990,40 грн.
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.

У 2020 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 виконано 
проектні роботи, експеритизу  ПКД по капітальних ремонтах таких об'єктів:
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нагірна в сЛука-Мелешківська ;
2.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.І Богуна в с.Лука-Мелешківська.
А також,  30009,60 грн. було використано на виготовлення ПКД на реконструкцію мережі вуличного освітлення по вул..Шевченка в с.Прибузьке при плані 40000,00 грн.  (співфінансування 17-
го обласного конкурсу проектів територіальних громад).Видатки здійснювались по спеціальному фонду  (згідно програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального 
господарства на 2020 рік).

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117463 7463   0456 02530000000

(код бюджету)

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 Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Прибузьке 0,00 30171,03 30171,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -30171,03 -30171,03

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад "Світло-шлях до успіху"

Усього 0,00 30171,03 30171,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -30171,03 -30171,03

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
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 30171,03 30171,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -30171,03 -30171,03

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад "Світло-шлях до успіху"

УСЬОГО 0,00 30171,03 30171,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -30171,03 -30171,03

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 30171,03 30171,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -30171,03 -30171,03

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад

Продукту

2
км.

0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,20 -1,20

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад

Ефективності

3
грн. розрахунок

0,00 25142,52 25142,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -25142,52 -25142,52

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад

Якості

4
відс. розрахунок

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

Відсутність фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад

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 та розвитку житлово-комунального господарства на 
2020 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 реконструкцію вуличного 
освітлення

рішення 39 сесії 7 
скликання від 
17.07.2020 року 
№1073, кошторис, 17-
й обл.конкурс

протяжність мережі вуличного освітлення,на 
реконстукцію якого виділено кошти

зведений 
кошторисний 
розрахунок

середні витрати на реконструкцію 
1км.вул.освітлення в с.Прибузьке.

рівень готовності об'єкту по реконструкції 
вуличного освітлення



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0117463 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших  місцевих  
бюджетів" спостерігається  відхилення обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на всю суму, що затверджена паспортом, а саме: 30171,03 
грн.,що пояснюється відсутністю фінансування 17-го обласного конкурсу  проектів територіальних громад на реконструкцію вуличного освітлення  в с.Прибузьке по вул.Шевченка "Світло-
шлях до успіху" , а саме виготовлення ПКД .
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми не  відображають шляхи її виконання, завдання  не виконане, оскільки не було проведено 
реконструкцію вуличного освітлення в с.Прибузьке по вул.Шевченка, а саме виготовлення ПКД   за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

У 2020 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" не здійснювалось, оскільки коштів іншої субвенції КЕКД 41053900 з обласного бюджету не надійшло.Обов'язковою умовою для отримання 
даних коштів було співфінансування з місцевого бюджету. Сільською радою було виконано всі вимоги та подано заявку на фінансування та підтверджуючі документи 16.12.2020 року. Та 
нажаль, у зв'язку з обмеженим фінансвовим ресурсом, коштів з обласного бюджету не було отримано.
На виготовлення ПКД на реконструкцію мережі вуличного освітлення по вул..Шевченка в с.Прибузьке "Світло-шлях до успіху"  було використано 30009,60 грн. коштів співфінансування з 
місцевого бюджету. Видатки були заплановані згідно програми благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік.Тому можна зробити висновок, що 
дана бюджетна програма в 2020 році не була виконана.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117691 7691   0490 02530000000

(код бюджету)

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 Забезпечення виконання заходів за рахунок цільових фондів 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

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1 Надання послуг 0,00 38500,00 38500,00 0,00 11700,00 11700,00 0,00 -26800,00 -26800,00

Грейдерування проводилось силами громадських організацій та з допомогою спонсорів

2 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт 0,00 150000,00 150000,00 0,00 148806,74 148806,74 0,00 -1193,26 -1193,26

Економія бюджетних коштів

Усього 0,00 188500,00 188500,00 0,00 160506,74 160506,74 0,00 -27993,26 -27993,26

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 188500,00 188500,00 0,00 160506,74 160506,74 0,00 -27993,26 -27993,26

Грейдерування проводилось силами громадських організацій та з допомогою спонсорської підтримки

УСЬОГО 0,00 188500,00 188500,00 0,00 160506,74 160506,74 0,00 -27993,26 -27993,26

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 26800,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26800,00 -26800,00

Грейдерування проводилось силами громадських організацій та з допомогою спонсорів

2

грн.

0,00 150000,00 150000,00 0,00 148806,74 148806,74 0,00 -1193,26 -1193,26

Економія бюджетних коштів

3

обсяг видатків на послуги обрізки дерев грн.

0,00 11700,00 11700,00 0,00 11700,00 11700,00 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 2020 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 транспортні послуги (в тому 
числі грейдерування)

розрахунки, 
кошториси, 
положення про 
цільовий фонд 
сільського бюджету, 
рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.№860, 
рішення 39 сесії 7 
скл.від 17.07.2020 
року №1073

обсяг видатків на виготовлення ПКД та 
кап.ремонти (співфінансування)

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 р.
№860, положення про 
цільовий фонд

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 р.
№860, положення 



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

про цільовий фонд, 

Продукту

4

кількість обєктів од.

0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00

Узв'язку з обмеженим фінансуванням роботи виконувалися лише по одному об'єкту, а саме:Кап.ремонт будинку в с.Іванівка

5

кількість видів наданих послуг од.

0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00

Кошти були використані лише на один вид послуг, а саме: послуги по обрізці аварійних дерев

Ефективності

6
середні витрати на один об'єкт грн.

0,00 75000,00 75000,00 0,00 148806,74 148806,74 0,00 73806,74 73806,74

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок середніх витрат на один вид послуг

7
середні витрати на один вид послуг грн.

0,00 19250,00 19250,00 0,00 11700,00 11700,00 0,00 -7550,00 -7550,00

Кошти були використані лише на один вид послуг, а саме: послуги по обрізці аварійних дерев

Якості

8
рівень готовності ПКД до обсягу фінансування відс. розрахунок

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

9
рівень виконання (надання) послуг відс.

0,00 100,00 100,00 0,00 50,00 50,00 0,00 -50,00 -50,00

Кошти були використані лише на один вид послуг, а саме: послуги по обрізці аварійних дерев

Аналіз стану виконання результативних показників

рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 р.
№860, положення про 
цільовий фонд

розрахунки, 
кошториси, 
положення про 
цільовий фонд 
сільського бюджету 
рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 року 
№821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.№860, 
акти виконаних робіт

розрахунок, акти 
виконаних робіт

розрахунок, акти 
виконаних робіт

розрахунок, акти 
виконаних робіт



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВКМБ 0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самовріядування і місцевими  органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади"спосткрігається відхилення  (економія) обсягів занапрямками використання вівд обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 27993,26 
грн., що пояснюється економією бюджетних коштів та відображається в результативних показниках, а саме:
-фактичні результативні показники затрат не відповідають затвердженим, оскільки послуги грейдерування проводились силами громадських організацій та за допомогою спонсорської 
підтримки, що дало змогу зекономити 26800,00 грн.;
-фактичні показники продукту вказують на те, що під час бюджетного процесу було здійснено лише один вид послуг, а саме: облрізка аварійних дерев та виконано капітальний ремонт одного 
об'єкту, а саме: буд.культури в с.Іванівка;
 -фактичні показники ефективності вказують на те, що обсяг фінансування, яке здійснювалось на кожен вид робіт та послуг вплинуло на середній розрахунок витрат (кошти були затверджені 
на два види послуг та на два об'єкти робіт);
-відхилення фактичних показників якості до затверджених спостерігається лише по наданих послугах, оскільки послуги надавались лише по обрізці аварійних дерев (послуги грейдерування за 
рахунок місцевого бюджету в  році не проводилось).
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, послуги грейдерування по КПКВКМБ 0117691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самовріядування і місцевими  органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

У 2020 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 самовріядування 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. Рівень виконання до плану становить 85,15%. Видатки здійснювались по 
спеціальному фонду в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для  повного та вчасного використання коштів і одночасного 
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувались підтвердні документи. В березні 2020 року було надано послуги з обрізки 
аварійних дерев та виготовилась ПКД на капітальний ремонт будинку культури в с.Іванівка по вул.Українська, 2а, а також,в червні 2020 року були проведені роботи по капітальномцу ремонту. 
Всі видатки проводились в рамках "Програми благоустрою населенихпунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік.В цілому, заплановані Програмою заходи виконані 
частково,оскільки наданий лише один вид послуг, а також, у зв'язку з обмежений фінансовий ресурсом, не вдалося виконати роботи по всіх запланованих об'єктах (роботи по  виготовленню 
ПКД по школі в с.Іваніка не були проведені).

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118110 8110   0320 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення захисту населення від інфекційних хвороб

5. Мета бюджетної програми

Запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення запобігання поширення коронавірусу COVID-19

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
30863,00 0,00 30863,00 30835,00 0,00 30835,00 -28,00 0,00 -28,00

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)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечення проведення заходів ддя запобігання виникнення і 
поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби COVID-19



Економія бюджетних коштів

Усього 30863,00 0,00 30863,00 30835,00 0,00 30835,00 -28,00 0,00 -28,00

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
30863,00 0,00 30863,00 30835,00 0,00 30835,00 -28,00 0,00 -28,00

Економія бюджетних коштів

УСЬОГО 30863,00 0,00 30863,00 30835,00 0,00 30835,00 -28,00 0,00 -28,00

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.

30863,00 0,00 30863,00 30835,00 0,00 30835,00 -28,00 0,00 -28,00

Економія бюджетних коштів, проплата здійснювалась згідно видаткової накладної за фактично наданий товар

Продукту

2 Кількість засобів індивідуального захисту шт. видаткова накладна 1674,00 0,00 1674,00 1674,00 0,00 1674,00 0,00 0,00 0,00

3 Кількість антисептичних засобів літр видаткова накладна 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

4
грн. розрахунок

14,67 0,00 14,67 14,65 0,00 14,65 -0,02 0,00 -0,02

Економія бюджетних коштів вплинула на розрахунок витрат на закупівлю одного засобу індивідуального захисту

5
грн. розрахунок

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

Якості

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

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма економічного і соціального розвитку Лука-Мелешківської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 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 закупівлю засобів 
індивідуального захисту ля запобігання 
захворювання на COVID-19

Рішення 36 сесії 7 
скликання №924 від 
14.04.2020року, 
рішення 40 сесії 7 скл.
№1136 від 18.08.2020 
року, рішення 43 сесії 
7 скликання №1247 
від 19.10.2020 року, 
рішення 3 сесії 8 скл, 
від 24.12.2020 року 
№89 кошторис

Середні витрати на закупівлю одного засобу 
індивідуального захисту

Середні витрати на 1 літр антисептичного 
засобу



6
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 Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Рівень забезпечення протиепідемічними 
засобами (в тому числі для проведення 
місцевих виборів)

"За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ  0118110 "Заходи із ззапобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" спостерігається відхилення 
(економія) обсягів за напрямком використання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм на загальну суму 28,00 грн.,що пояснюється раціональним використанням бюджетних 
коштів , спрямованих нзабезпечення проведення заходів для запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби COVID-19 , а саме:
- відхилення фактичних результативних показників затрат по заг.фонду від затверджених спостерігається лише по закупівлі засобів індивівдуального захисту, економія становить 28,00 
грн.Оплата проводилась лише за фактично наданий товар згідно видаткової накладної.
-відхилення фактичних результативних показників затрат по закупівлі антисептичних засобів не спостерігається. Всі заплановані товари були закуплені та використані.
Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми були виконані повною мірою.

"У 2020 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118110 "Заходи із ззапобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха" 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. 
Для  забезпечення проведення заходів боротьби і протидії поширення коронавірусної інфекції  COVID-19 витратили 30835,00 грн., з них:
- засобів індивідуального захисту закуплено на суму 24535,00 грн.,а саме: маски захисні медичні -50 уп., захисні щитки для обличчя - 195 шт., бутилки ПЕТ з дозаторами - 40шт., комбінезони 
захисні (однорвазові) в комплекті з бахілами - 39 шт.
- антисептичних засобів для обробки рук та поверхонь закуплено на суму 6300,00 грн. в кількості 90 літрів.
Дані засоби захисту частково були використані на забезпечення дотримання санітарних та протиепідемічних норм при проведенні місцевих виборів в жовтні 2020 року. 
Всі видатки проводились в рамках Програми економічного і соціального розвитку Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. В цілому, заплановані програмою заходи 
виконані повною мірою.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Лука -Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118312 8312   0512 Утилізація відходів 02530000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1

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 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 -4000,00

Обмежений фінансовий ресурс, а також обслуговування громади у сфері вивезення твердих побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

Усього 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 -4000,00

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення збереження чистоти громади, санітарного та епідемічнорго благополуччя, проведення заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану природних угідь та 
здійснення запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

№
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 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 -4000,00

Вивезення побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

УСЬОГО 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 -4000,00

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 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4000,00 -4000,00

Вивезення побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

Продукту

2 об'єм ліквідованих відходів куб.м. розрахунок, акти 0,00 26,94 26,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,94 -26,94

Вивезення побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

Ефективності

3
грн. розрахунок, акти

0,00 148,47 148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -148,47 -148,47

Вивезення побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

Якості

4
відс. розрахунок, акти

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

Вивезення побутових відходів здійснював КУП "ЕкоВін"

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 Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 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 32 
сесії 7 скликання від 
24.12.2019 року №821

середня вартість витрат на ліквідацію одного 
метру кубічного відходів 

рівень виконання завдання до обсягу 
фінансування

За результатами 2020 року по бюджетній програмі КПКВК МБ 0118312 ""Утилізація відходів"" спостерігається  відхилення обсягів за напрямками використання від обсягів, затверджених у 
паспорті бюджетної програми на загальну суму 4000,00 грн.,що пояснюєтьсятим, тим, що згідно конкурсу вивезення побутових відходів в 2020 році  здійснював КУП "ЕкоВін".

Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми не відображають шляхи її виконання. Завдання не виконане, оскільки заплановані кошти не були 
використані.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛІНЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

У 2020 році фінансування Лука-Мелешківської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118312 "Утилізація відходів"  не здійснювалось, оскільки, згідно конкурсу вивезення 
побутових відходів в 2020 році  здійснював КУП "ЕкоВін".А також, через брак коштів та обмежені фінансові можливості, поставлене завдання бюджетної програми за рахунок коштів 
місцевого бюджету не було виконано.

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


