
0100000
(код)

0110000
(код)

0110150 0111

(КТПКВК МБ)
(код) (КФКВК)

N
з/п
1.

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.

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

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

5. Мета бюджетної програми
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

гривень



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 16254830 0 16254830 14345780.43 0 14345780.43 -1909049.57 0 -1909049.57

2 0 485500 485500 0 382841.86 382841.86 0 -102658.14 -102658.14

16254830 485500 16740330 14345780.43 382841.86 14728622.29 -1909049.57 -102658.14 -2011707.71

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1575830 485500 2061330 636425.13 382841.86 1019266.99 -939404.87 -102658.14 -1042063.01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Завдання 1:
Забезпечення 

виконання наданих 
законодавством 

повноважень

1 затрат
кількість штатних 

одиниць од штатний розпис 34.5 34.5 34.5 0 34.5 0 0 0

2 продукту

кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 

скарг
од звітність установи 2465 2465 13305 13305 10840 0 10840

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

2

Програма інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівскьої сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

N з/п Показники

2

Усього

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, зокрема зменшенням кількості споживання електроенергії, природного газу, економією фонду заробітної плати, нарахувань на з/п та ін.

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

гривень

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

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

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків ВідхиленняОдиниця 

виміру Джерело інформації



кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів
од звітність установи 799 799 698 698 -101 0 -101

3 ефективності

кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 

скарг на одного 
працівника

од розрахунково 71.45 71.45 386 386 314 0 314

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од розрахунково 23.16 23.16 20 20 -3 0 -3

витрати на утримання 
однієї штатної одиниці грн розрахунково 331884 331884 322322 322322 -9562 0 -9562

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100 100 100 97 0 97

Завдання 2:
Придбання 

обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування

1 затрат

вартість придбання 
обладнання - всього грн

Кошторис витрат Програми 
інформаційного, матеріально-

технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів 

та будівлі Крижанівскьої сільської 
ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік

0 485500 485500 0 382841.86 382841.86 0 -102658.14 -102658.14

2 продукту

кількість одиниць 
придбаного 

обладнання - всього
од

Кошторис витрат Програми 
інформаційного, матеріально-

технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів 

та будівлі Крижанівскьої сільської 
ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік

6 6 0 3 3 0 -3 -3

3 ефективності

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним 
використанням бюджетних коштів, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, економією коштів на заробітну плату через декретні відпустки у штаті, лікарняні на довгий період, наявніст. 
вакансій; економією нарахуваннями на заробітну плату у зв’язку з наявністю працюючих інвалідів, економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов. Розбіжність у кількості нормативно-
правових актів пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості, ніж планувалося, розходження фактичного показника "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" та планового виникло у зв'язку 
із надходженням в поточному році вхідної документації у більiій кількості, ніж у попередньому, що спричинено відкриттям широкого спектру послуг ЦНАП Крижанівської сільської ради та збільшенням 
надходжень до бюджету, збільшенням кількості звернень та клієнтів.



середні видатки на 
придбання одиниці грн розрахунково 80917 80917 0 127613.9533 127613.9533 0 46697.29 46697.29

4 якості
забезпечення 

виконання заходів % розрахунково 100 100 0 100 100 78.86 78.86

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

(підпис)

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року, пояснюється раціональним 
використанням бюджетних коштів та у зв'язку з економією коштів.

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 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» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися 
бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися 
підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця



0100000
(код)

0110000
(код)

0113112 1040
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30000 0 30000 29500 0 29500 -500 0 -500

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту та розвитку дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,  та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Завдання

Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради кращим 
учням Крижанівської ЗОШ

Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради кращим учням Крижанівської ЗОШ
Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік



2 60000 0 60000 59795 0 59795 -205 0 -205

90000 0 90000 89295 0 89295 -705 0 -705

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

90000 0 90000 89295 0 89295 -705 0 -705

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Виплата стипендії 
голови Крижанівської 
сільської ради кращим 
учням Крижанівської 

1 затрат

сума для виплати 
стипендії грн

Кошторис витрат програми 
підтримки дітей та молоді 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

30000 0 30000 29500 0 29500 -500 0 -500

2 продукту
кількість дітей, які 

отримують стипендію осіб звітність установи 60 0 60 59 0 59 -1 0 -1

3 ефективності
середні витрати на 1 

дитину грн розрахунково 500 0 500 500 0 500 0 0 0

4 якості

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

Усього
Розбіжність пояснюється економією коштів.

Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
інформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на 

попередження негативних явищ серед молоді

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

гривень

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру



забезпечення виконання 
заходів % розрахунково 100 0 100 100 0 100 98.3 0 98.3

Завдання 2:
Організація тематичних 

виставок, культурно-
мистецьких, 

інформаційно-
просвітницьких заходів, 

акцій тощо, які 
спрямовані на 
попередження 

негативних явищ серед 
1 затрат

сума витрат на 
організацію поїздок на 

екскурсії
грн

Кошторис витрат програми 
підтримки дітей та молоді 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік

60000 60000 59795 0 59795 -205 0 -205

2 продукту
кількість дітей, які 
візьмуть участь в 

екскурсіях
осіб звітність установи 325 325 325 0 325 0 0 0

3 ефективності
середні витрати на 1 

дитину грн розрахунково 185 185 183.98 0.00 183.98 -1.02 0.00 -1.02

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 0 100 99.7 0 99.7

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Н.Г. Крупиця

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 98,3 % (витрати на 1 школяра не змінилися, зменшилася кількість претендентів на стипендію 
на 1 школяра)

(ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» здійснювалося в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 99,7 %, що спричинено економією коштів.

Сільський голова



0100000
(код)

0110000
(код)

0113140 1040

(КТПКВК МБ)
(код) (КФКВК)

N
з/п

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 196245 0 196245 196245 0 196245 0 0 0

2

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,  та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Завдання

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



196245 0 196245 196245 0 196245 0 0 0

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

196245 0 196245 196245 0 196245 0 0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Організація та 
забезпечення 

оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 

соціальної уваги та 
підтримки

1 затрат

сума для виплати 
стипендії грн

Кошторис витрат програми 
підтримки дітей та молоді 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

196245 0 196245 196245 0 196245 0 0 0

2 продукту
кількість дітей, яким 

надані послуги з 
оздоровлення та 

відпочинку

осіб звітність установи 21 0 21 21 0 21 0 0 0

3 ефективності

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Усього

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

гривень

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення



середні витрати на 1 
дитину грн розрахунково 9345 0 9345 9345 0 9345 0 0 0

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 0 100 100 0 100 100 0 100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні 
зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, 
що надавалися до казначейства.

Програма виконана у повному обсязі.



0100000
(код)

0110000
(код)

0113242 1090
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1150000 0 1150000 1133268.2 0 1133268.2 -16731.8 0 -16731.8

1150000 0 1150000 1133268.2 0 1133268.2 -16731.8 0 -16731.8
Розбіжність пояснюється поверненням матеріальної допомоги (у звязку зі збільшенням смертності), також економією коштів на поштових послугах.

2

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Усього

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення державних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1150000 0 1150000 1133268.2 0 1133268.2 -16731.8 0 -16731.8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення надання 
одноразової фінансової 

допомоги
1 затрат

обсяг видатків на 
соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
населення

грн

Кошторис витрат програми 
милосердя в дії 

Крижанівської сільської 
ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік

1150000 0 1150000 1133268.2 0 1133268.2 -16731.8 0 -16731.8

2 продукту
кількість осіб, які 

отримали матеріальну 
допомогу з соціального 
захисту та соціального 

забезпечення

осіб звітність установи 1180 0 1180 1440 0 1440 260 0 260

3 ефективності
середній розмір видатків 

на 1 особу для 
отримання допомоги із 
соціального захисту та 

соціального 
забезпечення населення

грн розрахунково 975 0 975 787 0 787 -188 0 -188

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 0 100 100 0 100 98.55 0.00 98.55

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2
Програма Милосердя в дії Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

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

гривень

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 98,55 %. Розбіжність пояснюється поверненням матеріальної допомоги (у звязку зі 
збільшенням смертності), також економією коштів на поштових послугах.

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 01103242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» здійснювалося в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.



0100000
(код)

0110000
(код)

0114060 0828
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1360240 1360240 1063483.3 1063483.3 -296756.7 0 -296756.7

2 25000 25000 24913 24913 0 -87 -87

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення державних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян

2.

Завдання

 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2
 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 

зміцнення культурних традицій

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



1360240 25000 1385240 1063483.3 24913 1088396.3 -296756.7 -87 -296843.7

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25000 25000 50000 7700 24913 32613 -17300 -87 -17387

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення надання 
одноразової фінансової 

допомоги
1 затрат

кількість будинків 
культури од звітність установи 1 1 1 1 0 0 0

середнє число окладів 
(ставок) од штатний розпис 13 13 13 13 0 0 0

видатки на забезпечення 
діяльності палаців, 
будинків культури, 

клубів та інших закладів 
клубного типу

грн
Рішення "Про бюджет 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік" 

1360240 1360240 1063483.3 1063483.3 -296756.7 0 -296756.7

2 продукту
кількість відвідувачів - 

усього осіб звітність установи 20980 20980 2990 2990 -17990 0 -17990

за реалізованими 
квитками (безкоштовно) осіб звітність установи 20980 20980 2990 2990 -17990 0 -17990

кількість заходів, які 
забезпечують 

організацію культурного 
дозвілля населення

од звітність установи 45 45 22 22 -23 0 -23

Усього
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості споживання електроенергії,  фонду заробітної плати та в цілому економією бюджетних коштів

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2
Програма підтримки сільського будинку культури Крижанівської 

сільської ради на 2018-2020 роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків ВідхиленняЗатверджено у паспорті бюджетної 

програми



3 ефективності
середні витрати на 
утримання однієї грн розрахунково 98480 98480 81806.41 81806.41 -16673.5923 0 -16673.5923

середні витрати на 
одного відвідувача грн розрахунково 65 65 355.68 355.68 290.6800334 0 290.6800334
середні витрати на 
проведення одного 

заходу
грн розрахунково 30227 30227 48340.15 48340.15 18113.15 0 18113.15

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 0 100 100 0 100 78.18 0.00 78.18

Завдання 2:
Придбання обладнання і 

предметів 
довгострокового 

користування

1 затрат

вартість придбання 
обладнання - всього грн

Кошторис витрат Програми 
підтримки сільського 

будинку культури 
Крижанівської сільської 

ради на 2019 рік

25000 25000 24913 24913 0 -87 -87

2 продукту

кількість одиниць 
придбаного обладнання - 

всього
од

Кошторис витрат Програми 
підтримки сільського 

будинку культури 
Крижанівської сільської 

ради на 2019 рік

1 1 1 1 0 0 0

3 ефективності
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання - всього

грн розрахунково 25000 25000 24913 24913 0 -87 -87

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 0 100 100 0.00 99.65 99.65

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 78,18%. Розбіжність пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, 
економією коштів на заробітну плату, економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 99,65%. Розбіжність пояснюється економією коштів



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

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом 
бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)



0100000
(код)

0110000
(код)

0114082 0829
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 128755 0 128755 119255 0 119255 -9500 0 -9500

128755 0 128755 119255 0 119255 -9500 0 -9500

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Сприяння умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Завдання

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Усього
Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 78755 0 78755 78755 0 78755 0 0 0

2 50000 0 50000 40500 0 40500 -9500 0 -9500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення надання 
одноразової фінансової 

допомоги
1 затрат

витрати на забезпечення 
проведення культурно-

освітніх заходів
грн

Програма організації та 
проведення культурних 

заходів на 2019 рік
50000 0 50000 40500 0 40500 -9500 0 -9500

витрати на придбання 
новорічних подарунків 

для дітей на Новорічні та 
Різдвяні свята

грн

Програма підтримки дітей 
та молоді Крижанівської 

сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2018-2020 роки

78755 0 78755 78755 0 78755 0 0 0

2 продукту
кількість заходів од розрахунково 1 0 1 1 1 0 0 0

кількість дітей на 
отримання подарунків на 

Новорічні та Різдвяні 
свята

осіб звітність установи 530 0 530 530 0 530 0 0 0

3 ефективності

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

Програма організації та проведення культурних заходів на 2019 рік

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники



середні витрати на 
проведення одного 

заходу
грн розрахунково 50000 0 50000 40500 0 40500 -9500 0 -9500

середні витрати на 
придбання подарунку 
для однієї дитини на 
Новорічні та Різдвяні 

свята

грн розрахунково 148.59 0 148.59 148.59 0 148.59 0 0 0

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 0 100 100 0 100 92.62 0 92.62

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 92,62 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. 
Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки 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 
опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Сільський голова Н.Г. Крупиця



0100000
(код)

0110000
(код)

0115062 0810
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 503100 0 503100 475482.36 0 475482.36 -27617.64 0 -27617.64

2 0 200000 200000 197302.32 197302.32 0 -2697.68 -2697.68
503100 200000 703100 475482.36 197302.32 672784.68 -27617.64 -2697.68 -30315.32

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Популяризація здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Завдання

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми)

2

Усього

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 503100 200000 703100 475482.36 197302.32 672784.68 -27617.64 -2697.68 -30315.32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Завдання 1:
 Сприяння діяльності закладів 
фізичної культури і спорту та 

організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

1 затрат
кількість закладів фізичної 

культури і спорту, організацій 
фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що утримуються за 
рахунок бюджетних коштів

од звітність установи 1 1 1 0 1 0 0 0

Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

N з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Програма Підтримки комунального підприємства "Спортивний 
клуб "Крижанівський" території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

2

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



витрати на сприяння діяльності 
закладів фізичної культури і спорту 

та організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

грн

Кошторис витрат 
програма 
підтримки 

комунального 
підприємства 

"Спортивний клуб 
"Крижанівський" 

території 
Крижанівської 
сільської ради 
Лиманського 

району Одеської 
області на 2019 рік

503100 503100 475482.36 0 475482.36 -27617.64 0 -27617.64

кількість штатних працівників 
закладів фізичної культури і спорту 

та організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості, що 

утримуються за рахунок бюджету

осіб штатний розпис 4.5 4.5 4.5 0 4.5 0 0 0

2 продукту

кількість спортивних заходів, що 
проводяться закладами фізичної 
культури і спорту та організацій 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що утримуються за 

рахунок бюджету

од звітність установи 120 120 123 123 3 0 3

 кількість осіб (контингент), які 
займаються в закладах фізичної 
культури і спорту та організацій 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що утримуються за 

рахунок бюджету

осіб звітність установи 140 140 170 170 30 0 30

3 ефективності

середні витрати на утримання 
одного закладу фізичної культури і 
спорту, організації фізкультурно-

спортивної спрямованості (у розрізі 
закладів, організацій), що 
утримуються за рахунок 

бюджетних коштів

грн розрахунково 503100 503100 475482.36 475482.36 -27617.64 0 -27617.64



середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника 
закладів фізичної культури і 

спорту, організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості (у розрізі 

закладів, організацій), що 
утримуються за рахунок 

бюджетних коштів

грн розрахунково 5687 5687 8805.228889 8805.228889 3118.228889 0 3118.228889

середні витрати на проведення 
одного спортивного заходу (у 

розрізі їх видів) закладами фізичної 
культури і спорту, організаціями 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості (у розрізі закладів, 
організацій), що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів

грн розрахунково 1633 1633 3865.710244 3865.710244 2232.710244 0 2232.710244

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100 100 94.51 0.00 94.51

Завдання 2:
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

1 затрат

вартість придбання обладнання - 
всього грн

Кошторис витрат 
програма 
підтримки 

комунального 
підприємства 

"Спортивний клуб 
"Крижанівський" 

території 
Крижанівської 
сільської ради 
Лиманського 

району Одеської 
області на 2019 рік

0 200000 200000 0 197302.32 197302.32 0.00 -2697.68 -2697.68

2 продукту

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 94,51 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.



кількість одиниць придбаного 
обладнання - всього од

Кошторис витрат 
програма 
підтримки 

комунального 
підприємства 

"Спортивний клуб 
"Крижанівський" 

території 
Крижанівської 
сільської ради 
Лиманського 

району Одеської 
області на 2019 рік

0 3 3 0 3 3 0 0 0

3 ефективності
середні видатки на придбання 
одиниці обладнання - всього грн розрахунково 0 66667 66667 0 65767.44 65767.44 0.00 -899.23 -899.23

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 0 100 100 0 100 100 0 98.65 98.65

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 98,65 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою та комунальним підприємством "Спортивний клуб "Крижанівський" бралися бюджетні зобов’язання та 
здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, 
що надавалися до казначейства.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)



0100000
(код)

0110000
(код)

0116013 0620
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 7625000 7625000 0 4733686.7 4733686.7 0 -2891313.3 -2891313.3

0 7625000 7625000 0 4733686.7 4733686.7 0 -2891313.3 -2891313.3

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Створення та підвищення рівня якості об'єктів водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання

Підтримка водопровідно-каналізаційного господарства

2

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Підтримка водопровідно-каналізаційного господарства

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Усього
Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів та незавершенням у поточному році будівництва водовідведення по вулицям Гонтаренко с. Крижанівка, Набережна с. Крижанівка, капітального ремонту 
мереж водопостачання по вул. Зелена, вул. Южна (аванс сплачений у 2019 році, решта фінансування запланована у бюджеті на 2020 рік)

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



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4175000 4175000 0 3319799.59 3319799.59 0 -855200.41 -855200.41

2 0 3450000 3450000 0 1413887.11 1413887.11 0 -2036112.89 -2036112.89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Підтримка водопровідно-
каналізаційного господарства

1 затрат

обсяг видатків на водопровід грн

Кошторис витрат програми 
будівництва та капітального 
ремонту мереж водопроводу 
на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

0 4175000 4175000 0 3319799.59 3319799.59 0 -855200.41 -855200.41

обсяг видатків на водовідведення грн

Кошторис витрат програми 
будівництва мереж 

водовідведення 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

0 3450000 3450000 0 1413887.11 1413887.11 0 -2036112.89 -2036112.89

2 продукту

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

N з/п

Програма будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

Програма будівництва мереж водовідведення Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки



кількість об'єктів, на які 
планується фінансування 

(водопровід)
од

Кошторис витрат програми 
будівництва та капітального 
ремонту мереж водопроводу 
на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 

2019 рік

0 5 5 0 5 5 0 0 0

кількість об'єктів, на які 
планується фінансування 

(водовідведення)
од

Кошторис витрат програми 
будівництва мереж 

водовідведення 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік

0 3 3 0 2 2 0 -1 -1

3 ефективності
середня сума фінансування 
одного об'єкту (водопровід) грн розрахунково 0 835000 835000 0 663959.918 663959.918 0 -171040.082 -171040.082

середня сума фінансування 
одного об'єкту (водовідведення) грн розрахунково 0 1150000 1150000 0 706943.555 706943.555 0 -443056.445 -443056.445

4 якості

забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 0 100 100 0 62.08 62.08

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 62,08 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів та незавершенням у поточному році 
будівництва водовідведення по вулицям Гонтаренко с. Крижанівка, Набережна с. Крижанівка, капітального ремонту мереж водопостачання по вул. Зелена, вул. Южна (аванс сплачений у 2019 році, решта 
фінансування запланована у бюджеті на 2020 рік)

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» здійснювалося в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.



0100000
(код)

0110000
(код)

0116020 0620

(КТПКВК МБ)
(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6608430 1690000 8298430 5549659.9 432042.49 5981702.39 -1058770.1 -1257957.51 -2316727.61

6608430 1690000 8298430 5549659.9 432042.49 5981702.39 -1058770.1 -1257957.51 -2316727.61

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних 
підприємств

2

Усього

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству з метою належного виконання покладених на нього функції 

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

Завдання

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування бюджетної програми)

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6608430 1690000 8298430 5549659.9 432042.49 5981702.39 -1058770.1 -1257957.51 -2316727.61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення належної та 
безперебійної роботи 

комунальних підприємств
1 затрат

обсяг видатків на підтримку 
комунальних підприємств грн

Кошторис витрат 
програми підтримки 

комунального 
підприємства "Надія" 

Крижанівської сільської 
ради Лиманського 

району Одеської області 
на 2019 рік

6608430 1690000 8298430 5549659.9 432042.49 5981702.39 -1058770.1 -1257957.51 -2316727.61

2 продукту
кількість комунальних 

підприємств, що 
потребують фінансової 

підтримки

од звітність установи 1 1 1 1 1 2 0 0 1

3 ефективності

Програма підтримки комунального підприємства "Надія" 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

2

Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, незавершенням у поточному році будівництва баскетбольного майданчику, видатки на який заплановано у бюджеті на 2020 рік.

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

N з/п



середні видатки на 
фінансування одного 

комунального підприємства
грн розрахунково 6608430 1690000 8298430 5549659.9 432042.49 5981702.39 -1058770.1 -1257957.51 -2316727.61

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 100 100 83.98 25.56 54.77

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою та комунальним підприємством "Надія" бралися бюджетні зобов’язання 
та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, 
що надавалися до казначейства.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 54,77 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, незавершенням у 
поточному році будівництва баскетбольного майданчику, видатки на який заплановано у бюджеті на 2020 рік.

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)



0100000
(код)

0110000
(код)

0116030 0620
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2
3
4
5
6

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1200000 0 1200000 1027814.68 0 1027814.68 -172185.32 0 -172185.32

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення благоустрою населених пунктів

Завдання

Будівництво світлофорного об'єкту
Придбання техніки для організації благоустрою

Придбання багаторічних насаджень
Забезпечення проведення капітального ремонту вуличного освітлення

Організація благоустрою населених пунктів

3.
Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані,

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)



2 350000 3250000 3600000 150000 0 150000 -200000 -3250000 -3450000
3 50000 4350000 4400000 42876 3369870.77 3412746.77 -7124 -980129.23 -987253.23
4 0 200000 200000 0 104760 104760 0 -95240 -95240
5 30000 4370000 4400000 0 3714000 3714000 -30000 -656000 -686000
6 0 700000 700000 0 0 0 0 -700000 -700000

1630000 12870000 14500000 1220690.68 7188630.77 8409321.45 -409309.32 -5681369.23 -6090678.55

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 380000 7620000 8000000 150000 3714000 3864000 -230000 -3906000 -4136000

2 50000 4350000 4400000 42876 3369870.77 3412746.77 -7124 -980129.23 -987253.23

3 0 200000 200000 0 104760 104760 0 -95240 -95240

4 0 700000 700000 0 0 0 0 -700000 -700000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення 
функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

1 затрат

Будівництво світлофорного об'єкту
Придбання техніки для організації благоустрою

Придбання багаторічних насаджень
Забезпечення проведення капітального ремонту вуличного 

Організація благоустрою населених пунктів

Програма будівництва світлофорного об'єкту на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Програма придбання багаторічних насаджень на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2018-2020 роки

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 
території Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Усього
Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, використанням тендерних процедур закупівель, використанням енергоефективних систем вуличного освітлення, незавершенням у поточному 
році будівництва світлофорного об'єкту, відсутністю проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вулиці Проектна село Крижанівка, у зв'язку із незавершенням будівельних робіт з 
асфальтобетонного покриття вулиці, незавершенням благоустрою набережної вздовж узбережжя Чорного моря, у зв'язку із введенням берегоукріплювальних робіт в експлуатацію, незавершенням 
робіт із реконструкції літнього кінотеатру, фінансування більшості об'єктів заплановане у бюджеті на 2020 рік.



обсяг видатків на 
забезпечення 

функціонування мереж 
зовнішнього освітлення

грн
Рішення "Про бюджет 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік" 

1200000 1200000 1027814.68 1027814.68 -172185.32 0 -172185.32

2 продукту
кількість спожитої 

електроенергії за рік
тис. 

кВт.год
внутрішньо-

управлінський облік 408.16 408.16 366.50 366.50 -41.66 0 -41.66

3 ефективності
тариф (вартість 1 кВт.год) грн розрахунково 2.94 2.94 2804.38 2804.38 2801.44 0 2801.44

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 85.65 0 85.65

Завдання 2:
Організація благоустрою 

населених пунктів
1 затрат

обсяг видатків на 
капітальний ремонт 
пішохідної доріжки

грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

600000 600000 0 0 0 0 -600000 -600000

обсяг видатків на 
благоустрій (будівництво) 

набережної вздовж 
узбережжя Чорного моря 

грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

150000 650000 800000 0 0 0 -150000 -650000 -800000

обсяг видатків на 
реконструкцію літнього 

кінотеатру з зоною 
відпочинку

грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

2000000 2000000 0 0 0 0 -2000000 -2000000

обсяг видатків на 
демонтаж рекламних 

конструкцій
грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

50000 50000 0 0 -50000 0 -50000

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 85,65 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, використанням тендерних 
процедур закупівель, використанням енергоефективних систем вуличного освітлення.



обсяг видатків на 
реєстрацію та страхування 

транспортних засобів
грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

30000 30000 0 0 -30000 0 -30000

обсяг видатків на 
придбання пластикових 

контейнерів для збору ТПВ
грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

150000 150000 150000 150000 0 0 0

2 продукту

кількість об'єктів по яким 
планується капітальний 

ремонт
од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

1 1 0 0 0 -1 -1

кількість об'єктів, по яких 
планується благоустрій 

(будівництво) набережної 
вздовж узбережжя Чорного 

моря 

од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1

кількість обєктів, що 
планується на 

реконструкцію літнього 
кінотеатру з зоною 

відпочинку

од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

1 1 0 0 0 -1 -1

кількість рекламних 
конструкцій, відносно яких 

планується демонтаж
од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

5 5 0 0 -5 0 -5

кількість транспортних 
засобів на реєстрацію та 

страхування
од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

2 2 0 0 -2 0 -2



кількість пластикових 
контейнерів для збору ТПВ од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

129 129 129 129 0 0 0

3 ефективності
середня вартість 

капітального ремонту 
пішохідної доріжки

грн розрахунково 600000 600000 0 0 0 -600000 -600000

середня вартість об'єкту 
благоустрою (будівництво) 

набережної вздовж 
узбережжя Чорного моря

грн розрахунково 150000 650000 650000 0 0 0 -150000 -650000 -650000

середня вартість 
реконструкції грн розрахунково 2000000 2000000 0 0 0 -2000000 -2000000

середня вартість 
демонтажу одиниці 

рекламної конструкції
грн розрахунково 10000 10000 0 0 -10000 0 -10000

середня вартість реєстрації 
та страхування одного 
транспортного засобу

грн розрахунково 15000 15000 0 0 -15000 0 -15000

середня вартість 
пластикового контейнеру 

для збору ТПВ
грн розрахунково 1162.79 1162.79 1162.79 1162.79 0 0 0

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 100 42.86 0.00 21.43

Завдання 3:
Забезпечення проведення 

капітального ремонту 
вуличного освітлення

1 затрат

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 21,43 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, незавершенням 
благоустрою набережної вздовж узбережжя Чорного моря, у зв'язку із введенням берегоукріплювальних робіт в експлуатацію, незавершенням робіт із реконструкції літнього кінотеатру, фінансування 
більшості об'єктів заплановане у бюджеті на 2020 рік.



обсяг фінансування 
капітального ремонту 
вуличного освітлення

грн

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

4150000 4150000 3369870.77 3412746.77 0 -780129.23 -737253.23

обсяг фінансування на 
придбання та монтаж 

обладнанння для 
проведення 

диспетчеризації вуличного 
освітлення

грн

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

200000 200000 0 0 -200000 -200000

обсяг фінансування послуг 
приєднання до 

електричних мереж 
вуличного освітлення по 
вулицям с. Крижанівка та 

с. Ліски

грн

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

50000 50000 42876 42876 -7124 0 -7124

2 продукту

кількість об'єктів, на які 
планується фінансування од.

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

12 12 9 9 0 -3 -3

кількість комплектів 
обладнання, що планується 

придбати
од.

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

1 1 0 0 -1 -1



кількість об'єктів, на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

6 6 6 6 0 0 0

3 ефективності
середня вартість робіт з 
капітального ремонту 
освітлення по одному 

об'єкту

грн розрахунково 345833 345833 374430.09 374430.0856 0 28596.75 28596.75222

середня вартість комплекту 
обладнання та його 

монтажу для проведення 
диспетчеризації вуличного 

освітлення

грн розрахунково 200000 200000 0 0 -200000 -200000

середня вартість 
фінансування послуг 

приєднання до 
електричних мереж 

вуличного освітлення по 
одному об'єкту

од

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва вуличного 
освітлення на території 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

8333.33 8333.33 7146 7146 -1187.33 0 -1187.33

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 100 100 85.75 81.20 83.48

Завдання 4:
Придбання багаторічних 

насаджень
1 затрат

обсяг видатків на 
придбання багаторічних 

насаджень
грн

Кошторис витрат 
програми придбання 

багаторічних насаджень 
на території 

Крижанівської сільської 
ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

200000 200000 104760 104760 0 -95240 -95240

2 продукту

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 83,48 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, відсутністю проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення по вулиці Проектна село Крижанівка, у зв'язку із незавершенням будівельних робіт з асфальтобетонного покриття вулиці.



кількість насаджень, що 
планується придбати од.

Кошторис витрат 
програми придбання 

багаторічних насаджень 
на території 

Крижанівської сільської 
ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 

рік

635 635 384 384 0 -251 -251

3 ефективності
середня вартість за 
одиницю зелених 

насаджень
грн розрахунково 315 315 272.81 272.8125 0 -42 -42

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 0 52.38 52.38

Завдання 5:
Придбання техніки для 
організації благоустрою

1 затрат

обсяг видатків на 
придбання обладнання 

(техніки) для організації 
благоустрою

грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

4370000 4370000 3714000 3714000 0 -656000 -656000

2 продукту

кількість обладнання 
(техніки), що планується 

придбати 
од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

3 3 2 2 0 -1 -1

3 ефективності
вартість одиниці техніки грн розрахунково 1456667 1456667 1857000 1857000 0 -400333 -400333

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 100 100 0 84.99 84.99

Завдання 6:
Будівництво світлофорного 

об'єкту
1 затрат

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 84,99 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, використанням тендерних 
процедур закупівель.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 52,38%. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів.



обсяг видатків на 
будівництво світофорного 

об'єкту
грн

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

700000 700000 0 0 0 -700000 -700000

2 продукту

кількість об'єктів од

Кошторис витрат 
програми виконання робіт 

та надання послуг з 
благоустрою території 

Крижанівської сільської 
ради на 2019 рік

3 3 0 0 0 -3 -3

3 ефективності
вартість одного об'єкту грн розрахунково 233333 233333 0 0 0 -233333 -233333

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 0 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Видатки на будівництво світлофорного об'єкту відсутні. 

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснювалося в межах затвердженого 
кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.



0100000
(код)

0110000
(код)

0116082 0610
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 100000 100000 0 0 0 0 -100000 -100000

0 100000 100000 0 0 0 0 -100000 -100000

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення житлом окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом окремих категорій населення

Завдання

Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

2

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Усього
Касові видатки не здійснювались.

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 100000 100000 0 0 0 0 -100000 -100000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Завдання 1: 
Забезпечення придбання житла 
для окремих категорій населення

1 затрат

обсяг видатків на придбання 
житла для окремих категорій 

населення
грн

Кошторис витрат 
програми 

забезпечення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування житлом на 

території 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

0 100000 100000 0 0 0 0 -100000 -100000

2 продукту

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2
Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування житлом на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 

роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення



кількість квартир, що 
планується придбати од

Кошторис витрат 
програми 

забезпечення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування житлом на 

території 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

0 1 1 0 0 0 0 -1 -1

3 ефективності
середні витрати на придбання 

одиниці квартири (будинку) грн розрахунково 0 100000 100000 0 0 0 0 -100000 -100000

4 якості

забезпечення виконання заходів % розрахунково 0 100 100 0 0 0 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку з відсутністю доступних варіантів для придбання житла дітям-сиротам на заплановані в програмі кошти, відсутністю співфінансування з районного/обласного бюджету,касові видатки по 
вказаній програмі не здійснювались.

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» не 
здійснювалося. У зв'язку з відсутністю доступних варіантів житла на заплановані в програмі кошти та у звязку з відсутністю співфінансування з районного/обласного бюджету.

Сільський голова Н.Г. Крупиця



0100000
(код)

0110000
(код)

0117130 0421
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

2

3
4

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 200000 200000 0 0 0 0 -200000 -200000

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Виготовлення (проведення) нормативно-грошової оцінки земель
2

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Сталий розвиток земельного господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Завдання

Виготовлення (проведення) нормативно-грошової оцінки земель

Встановлення та відновлення меж земельних ділянок

Інвентаризація земельних ділянок комунальної власності, на яких розміщені об’єкти енергогенеруючих підприємств і організацій

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



2 0 300000 300000 0 0 0 0 -300000 -300000

3 100000 50000 150000 0 0 0 -100000 -50000 -150000

4 0 100000 100000 0 22890 22890 0 -77110 -77110

100000 650000 750000 0 22890 22890 -100000 -627110 -727110

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100000 550000 650000 0 0 0 -100000 -550000 -650000

2 0 100000 100000 0 22890 22890 0 -77110 -77110

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Виготовлення (проведення) 
нормативно-грошової оцінки 

земель
1 затрат

обсяг видатків на 
виготовлення (проведення) 

нормативно-грошової оцінки 
земель

грн

Кошторис витрат 
програми використання 

земель на території 
Крижанівської сільської 

ради 2019 рік

200000 200000 0 0 0 0 -200000 -200000

2 продукту

Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що 
підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем

Встановлення та відновлення меж земельних ділянок

Інвентаризація земельних ділянок комунальної власності, на яких 
розміщені об’єкти енергогенеруючих підприємств і організацій

Програма використання земель на території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік

Програма фінансування заходів з відчудження (продажу) 
земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності 

територіальної громади на території села Крижанівка та селища 
Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Розбіжність пояснюється економією коштів та відсутністю видатків за деякими напрямками.

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

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Усього

гривень



кількість земель, по яких 
необхідно провести 

нормативно-грошову оцінку 
земель

га дані обліку 525 525 0 0 0 0 -525 -525

3 ефективності

середні витрати на 
проведення нормативно-

грошової оцінки земель на 1 га
грн розрахунково 381 381 0 0 0 0 -381 -381

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 0 0 0 0 0 0

Завдання 2:
Інвентаризація земельних 

ділянок комунальної 
власності, на яких розміщені 
об’єкти енергогенеруючих 
підприємств і організацій

1 затрат

обсяг видатків на 
інвентаризацію земельних 

ділянок комунальної 
власності, на яких розміщені 
об’єкти енергогенеруючих 
підприємств і організацій

грн

Кошторис витрат 
програми використання 

земель на території 
Крижанівської сільської 

ради 2019 рік

300000 300000 0 0 0 0 -300000 -300000

2 продукту

кількість робіт, на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми використання 

земель на території 
Крижанівської сільської 

ради 2019 рік

1 1 0 0 0 0 -1 -1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї роботи грн розрахунково 300000 300000 0 0 0 0 -300000 -300000

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 100 100 0 0 0 0 0 0

Розбіжність пояснюється відсутністю видатків по відповідному завданню

Розбіжність пояснюється відсутністю видатків по відповідному завданню



Завдання 3:
Встановлення та відновлення 

меж земельних ділянок

1 затрат

обсяг видатків на 
встановлення та відновлення 

меж земельних ділянок
грн

Кошторис витрат 
програми використання 

земель на території 
Крижанівської сільської 

ради 2019 рік

100000 50000 150000 0 0 0 -100000 -50000 -150000

2 продукту

кількість послуг (робіт), на 
які планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми використання 

земель на території 
Крижанівської сільської 

ради 2019 рік

1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї послуги 
(роботи)

грн розрахунково 100000 50000 150000 0 0 0 -100000 -50000 -150000

4 якості

забезпечення виконання 
заходів % розрахунково 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Завдання 4:
Виготовлення експертно-

грошової оцінки земельних 
ділянок, що підлягають 

продажу за рахунок авансу, 
внесеного покупцем

1 затрат

Розбіжність пояснюється відсутністю видатків по відповідному завданню



обсяг видатків на 
виготовлення експертно-

грошової оцінки земельних 
ділянок, що підлягають 

продажу за рахунок авансу, 
внесеного покупцем

грн

Кошторис витрат 
програми фінансування 
заходів з відчудження 
(продажу) земельних 

ділянок, які 
перебувають в 

комунальній власності 
територіальної громади 

на території села 
Крижанівка та селища 
Ліски Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

0 100000 100000 0 22890 22890 0 -77110 -77110

2 продукту

кількість послуг/робіт, на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми фінансування 
заходів з відчудження 
(продажу) земельних 

ділянок, які 
перебувають в 

комунальній власності 
територіальної громади 

на території села 
Крижанівка та селища 
Ліски Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

0 4 4 0 3 3 0 -1 -1

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування однієї 
послуги/роботи

грн розрахунково 0 25000 25000 0 7630 7630 0 -17370 -17370

4 якості

забезпечення виконання 
заходів % розрахунково 0 100 100 0 100 100 0 22.89 22.89

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 22,89 %. Розбіжність пояснюється економією коштів та зменшенням у поточному бюджетному 
періоді надходжень коштів від заплановах обєктів.



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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. 
Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.



0100000
(код)

0110000
(код)

0117370 0490
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 75000 75000 0 72027.56 72027.56 0 -2972.44 -2972.44

0 75000 75000 0 72027.56 72027.56 0 -2972.44 -2972.44

Забезпечення будівництва дитячого садка

Забезпечення будівництва дитячого садка

Забезпечення будівництва дитячого садка

Відхилення пояснюється економією коштів.

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

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

Усього

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для належного виховання та навчання дітей дошкільного віку шляхом будівництва дитячого садку

Завдання

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 75000 75000 0 72027.56 72027.56 0 -2972.44 -2972.44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення будівництва 
дитячого садка

1 затрат

обсяг видатків на будівництво 
дитячого садка грн

Кошторис витрат 
програми будівництва 

дитячого садка 
Крижанівської сільської 

ради Лиманського 
району Одеської області 

на 2019 рік

0 75000 75000 0 72027.56 72027.56 0 -2972.44 -2972.44

2 продукту

кількість об'єктів будівництва од звітність установи 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3 ефективності
середні видатки на 

фінансування одного об'єкту грн розрахунково 0 75000 75000 0 72027.56 72027.56 0 -2972.44 -2972.44

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 0 100 100 0 100 100 0 96.04 96.04

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 96,04 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» здійснювалося в 
межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення



Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)



0100000
(код)

0110000
(код)

0117461 0456
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 700000 13240000 13940000 290768.4 6004132.15 6294900.55 -409231.6 -7235867.85 -7645099.45

700000 13240000 13940000 290768.4 6004132.15 6294900.55 -409231.6 -7235867.85 -7645099.45

Забезпечення проведення будівництва, ремонту доріг, покращення стану об`єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення будівництва, ремонту доріг, 
покращення стану об`єктів транспортної інфраструктури

2

Усього
Відхилення пояснюється економією коштів та відсутністю видатків на будівництво вулиці Проектна с. Крижанівка, у звязку із закінченням бюджетного періоду.

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг для загального користування

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Завдання

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування бюджетної програми)

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 700000 13240000 13940000 290768.4 6004132.15 6294900.55 -409231.6 -7235867.85 -7645099.45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Завдання 1: 
Забезпечення проведення 

будівництва, ремонту доріг, 
покращення стану об`єктів 

транспортної інфраструктури

1 затрат

обсяг видатків на проведення 
будівництва, ремонту доріг, 
покращення стану об'єктів 

транспортної інфраструктури

грн

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва 
дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

700000 13240000 13940000 290768.4 6004132.15 6294900.55 -409231.6 -7235867.85 -7645099.45

2 продукту

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

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

N з/п



кількість об'єктів,  на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми ремонту та 

будівництва 
дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської 

сільської ради 
Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

7 7 14 7 6 13 0 -1 -1

3 ефективності
середня вартість фінансування 

одного об'єкту грн розрахунково 100000 1891429 995714 41538.34286 1000688.692 1042227.035 -58462 -890740 46513

4 якості

забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100 100 100 100 41.54 45.35 43.44

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Відхилення пояснюється економією коштів та відсутністю видатків на будівництво вулиці Проектна с. Крижанівка, у звязку із закінченням бюджетного періоду. Видатки заплановані у бюджеті на 
2020 рік.

Сільський голова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом 
бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.



0100000
(код)

0110000
(код)

0117693 0490
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п

1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100000 200000 300000 24133.1 199865 223998.1 -75866.9 -135 -76001.9

100000 200000 300000 24133.1 199865 223998.1 -75866.9 -135 -76001.9

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми)

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Здійснення сільською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, 
координації роботи з профілактики боротьбі зі злочинністю

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпеки громадян

Завдання

Придбання, монтаж відеокамер та супутнього обладнання для забезпечення вуличного відеоспостереження
Оплата послуг з підключення відеокамер

Придбання, монтаж відеокамер та супутнього обладнання для 
забезпечення вуличного відеоспостереження

2

Усього

гривень

N
з/п

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100000 200000 300000 24133.1 199865 223998.1 -75866.9 -135 -76001.9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Завдання 1:
Придбання, монтаж відеокамер 
та супутнього обладнання для 

забезпечення вуличного 
відеоспостереження

1 затрат

обсяг видатків на придбання, 
монтаж відеокамер та 

супутнього обладнання для 
забезпечення вуличного 

відеоспостереження

грн

Кошторис витрат 
Програми 

встановлення 
вуличного 

відеоспостереження 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району  
Одеської області на 

2019 рік

200000 200000 199865 199865 0 -135 -135

2 продукту
кількість відеокамер, що 

планується закупити од звітність установи 15 15 0 19 19 0 4 4

Програма встановлення вуличного відеоспостереження 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2018-2020 рік

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

2

Розбіжність пояснюється економією коштів.

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

N з/п

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації



3 ефективності

середні видатки на придбання, 
монтаж однієї відеокамери та 

супутнього обладнання
грн розрахунково 13333 13333 0 10519.21 10519.21 0 -2814 -2814

4 якості

забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100 100 0.00 99.93 99.93

Завдання 2:
Оплата послуг з підключення 

відеокамер

1 затрат

обсяг видатків на послуги з 
підключення відеокамер грн

Кошторис витрат 
Програми 

встановлення 
вуличного 

відеоспостереження 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району  
Одеської області на 

2019 рік

100000 100000 24133.1 0 24133.1 -75866.9 0 -75866.9

2 продукту

кількість послуг, на які 
планується фінансування од звітність установи 1 1 1 0 1 0 0 0

3 ефективності

середні видатки на 
фінансування однієї послуги грн розрахунково 100000 100000 24133.1 0 24133.1 -75867 0 -75867

4 якості

забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100 0 100 24.13 0.00 24.13

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» здійснювалося в межах затвердженого 
кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 99,93 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 24,13 %. Розбіжність пояснюється значною економією коштів.



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

Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова



0100000
(код)

0110000
(код)

0118311 0511
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 150000 10000000 10150000 149355 9929826.75 10079181.75 -645 -70173.25 -70818.25

150000 10000000 10150000 149355 9929826.75 10079181.75 -645 -70173.25 -70818.25

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення та контролю щодо ефективної природоохоронної діяльності сільської ради для поліпшення стану довкілля

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного та своєчасного проведення берегоукріплювальних робіт

Завдання

Проведення берегоукріплювальних робіт

2

Усього

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Проведення берегоукріплювальних робіт



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 150000 10000000 10150000 149355 9929826.75 10079181.75 -645 -70173.25 -70818.25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

берегоукріплювальних робіт
1 затрат

обсяг фінансування 
берегоукріплювальних робіт грн

Кошторис витрат 
програми захисту 

узбережжя території 
Крижанівської 
сільської ради 
Лиманського 

району Одеської 
області на 2019 рік

150000 10000000 10150000 149355 9929826.75 10079181.75 -645 -70173.25 -70818.25

2 продукту

кількість об'єктів, на які 
планується фінансування од

Кошторис витрат 
програми захисту 

узбережжя території 
Крижанівської 
сільської ради 
Лиманського 

району Одеської 
області на 2019 рік

1 1 1 1 1 1 0 0 0

3 ефективності

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Розбіжність пояснюється економією коштів.

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки



середня вартість 
берегоукріплювальних робіт по 

одному об'єкту
грн розрахунково 150000 10000000 10000000 149355 9929826.75 10079181.75 -645 -70173.25 79181.75

4 якості
забезпечення виконання заходів % розрахунково 100 100 100 100 100 100 99.57 99.30 99.43

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова Н.Г. Крупиця

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» здійснювалося в межах 
затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 99,43 %. Розбіжність пояснюється економією коштів.



0100000
(код)

0110000
(код)

0119750 0180
(КТПКВК МБ)

(код) (КФКВК)

N
з/п
1

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(найменування бюджетної програми)

1. Крижанівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

 Співфінансування будівництва дитячого садка

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для належного виховання та навчання дітей дошкільного віку шляхом будівництва дитячого садку

Завдання

2. Крижанівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3.
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Забезпечення співфінансування будівництва дитячого садка



1 0 4925000 4925000 0 4925000 4925000 0 0 0

0 4925000 4925000 0 4925000 4925000 0 0 0

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4925000 4925000 0 4925000 4925000 0 0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

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

Забезпечення 
співфінансування 

будівництва дитячого садка
1 затрат

обсяг фінансування грн

Кошторис витрат 
програми будівництва 

дитячого садка 
Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району 
Одеської області на 

2019 рік

0 4925000 4925000 0 4925000 4925000 0 0 0

2 продукту

кількість об'єктів будівництва од звітність установи 0 1 1 0 1 1 0 0 0

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Усього

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

Забезпечення співфінансування районного бюджету (субвенція 
районному відділу освіти Лиманської РДА) по об'єкту: 

«Будівництво дитячого садку на 120 місць з вбудованими 
громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого 
призначення  в рівні цокольного поверху на території с. 

Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» 
(кадастровий номер земельної ділянки: 5122783200:02:001:2807)».

Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки



3 ефективності
середні видатки на 

фінансування одного об'єкту грн розрахунково 0 4925000 4925000 0 4925000 4925000 0 0 0

4 якості
забезпечення виконання 

заходів % розрахунково 0 100 100 0 100 100 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Програма виконана у повному обсязі, надана субвенція районному бюджету на співфінансування будівництва дитячого садка.

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)

У 2019 році фінансування Крижанівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» здійснювалося 
в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки 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 опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Сільський голова Н.Г. Крупиця
(ініціали/ініціал, прізвище)
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