
1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0210150 0150 0111

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

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 252,00 20,00 6 272,00 5 417,51 0,00 5 417,51 -834,49

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

2 Забезпечення оплати інших поточних видатків
280 037,45 0,00 280 037,45 -1 344,55 0,00 -1 344,55

-20,00 -854,49
3 Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 281 382,00 0,00 281 382,00

12 420 902,57 0,00 12 420 902,57 -168 787,43 0,00 -168 787,434 Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату 12 589 690,00 0,00 12 589 690,00
теплі погодні умови

Наявність вакансій та лікарняних



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

101 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Волноваської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 103 917,00 103 917,00 0,00 103 917,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

86,25 86,25 0 86,25

0 затрат
10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

спеціальний 
фонд

103 917,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

0,00 0,00 0,00

-7 001,7589 803,25

УСЬОГО 13 294 592,00 121 440,00 13 416 032,00
8 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 327 463,00 10 503,00 337 966,00

13 123 623,78
327 463,00

0,007 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 103 917,00 103 917,00

6 Оплата послуг (крім комунальних) 89 805,00 7 000,00 96 805,00

103 917,00 13 227 540,78 -170 968,22 -17 523,00 -188 491,22
0,00 327 463,00 0,00 -10 503,00 -10 503,00

103 917,00 103 917,00 0,00 0,00 0,00

0,00 89 803,25 -1,75 -7 000,00

103 917,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 103 917,00 103 917,00 0,00 103 917,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 продукту

0 кількість штатних 
одиниць

од. штатний розпис 86,25 0 0,00 0,00 0,00

0,00

0
кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів
од.

внутрішній облік
580 0 580 580 0

2500 2500 0 2500,00 0,00 0,000
кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 

скарг
од.

журнал регістрації вхідної 
кореспонденції 2500 0

580,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

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

0
кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од.

розрахунок

7 0

0
кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 

скарг на одного 
працівника

од.

розрахунок

29 0 29 29 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

152,16 -1,98 0,00 -1,98

0,00

0 витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

тис.грн. розрахунок 154,14 0 154,14 152,16 0

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



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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова
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2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Організація харчування в дошкільних закладах 622 742,00 3 009 278,00 3 632 020,00 615 494,45 840 094,07 1 455 588,52 -7 247,55 -2 169 183,93 -2 176 431,48

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

0,00 4 116 948,00 4 116 948,00 0,00

3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 0,00 572 901,00 572 901,00

2 Забезпечення доступності всіх видів освітніх послуг дошкільних закладів, забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної 
освіти;

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

0,00 572 898,89 572 898,89

УСЬОГО 16 727 673,00 7 701 220,00 24 428 893,00

4 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні 
дошкільної освіти та виховання дітей

16 104 931,00 2 093,00 16 107 024,00

0,00 -2,11 -2,11

4 116 947,70 4 116 947,70 0,00 -0,30 -0,30

16 719 336,60 5 532 033,16 22 251 369,76 -8 336,40 -2 169 186,84 -2 177 523,24

2 092,50 16 105 934,65 -1 088,85 -0,50 -1 089,3516 103 842,15



  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Волноваської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 24 199,00 24 199,00 0,00 24 199,00 24 199,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

12 13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 126,44 126,44 0

0 затрат

126,44

10 11

840 094,07 -166 809,93

0,00

0,00 -166 809,93

10

24,00 0,00

Усього 1 006 904,00 24 199,00 1 031 103,00 840 094,07

Програма організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах м.Волноваха 

на 2021 рік
1 006 904,00 0,00 1 006 904,00 840 094,07

24 199,00 864 293,07 -166 809,93 0,00 -166 809,93

0,00

0,00 0,00 0,00

0

середньорічне число 
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати 
віднесених до 
педагогічного 
персоналу

од.

звіт по мережі, штатам та 
контингентам

25,5 0

0
середньорічне число 
посадових окладів 

(ставок) педагогічного 
персоналу

од.

звіт по мережі, штатам та 
контингентам 126,44

0,0025,5 25,5 0 25,50 0,00 0,00

0,00 0,00

0
середньорічне число 
штатних одиниць 

робітників
од.

звіт по мережі, штатам та 
контингентам 158,05 0 0,00158,05 158,05 0 158,05 0,00 0,00

0
середньорічне число 
штатних одиниць 

спеціалістів
од.

звіт по мережі, штатам та 
контингентам 24 0 24 24 0

0,00

0 кількість груп од. звіт по мережі, штатам та 
контингентам

55 0 0,0055 55 0 55,00 0,00 0,00

0 кількість дошкільних 
навчальних закладів

од. звіт по мережі, штатам та 
контингентам

11 0 11 11 0

звіт по мережі, штатам та 
контингентам 0 0 0 0 0

11,00 0,00 0,00

0 1089 1089 0

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

0 продукту

0
всього - середньорічне 
число ставок (штатних 

одиниць)
од.

67518 0

1089,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0
кількість дітей, що 

відвідують дошкільні 
заклади

од.
звіт по мережі, штатам та 

контингентам 1089

67518,00 -232,00 0,00 -232,000 діто-дні відвідування од. звіт по мережі, штатам та 
контингентам

67750 0 67750



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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

0
витрати на перебування 
1 дитини в дошкільному 

закладі
од.

звіт по мережі, штатам та 
контингентам 15361 0 -8,0715361 15352,93 0 15352,93 -8,07 0,00

0 кількість днів 
відвідування

од. звіт по мережі, штатам та 
контингентам

62 0

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,0062 62 0 62,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0211080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1  Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
|        |             виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистетцва та художнього промислу

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення діяльності шкіл мистецтв 2 471 852,00 326 203,00 2 798 055,00 2 471 848,64 0,00 2 471 848,64 -3,36 -326 203,00 -326 206,36

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

УСЬОГО 2 471 852,00 326 203,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-326 206,362 798 055,00 2 471 848,64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 2 471 848,64 -3,36 -326 203,00



12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

Усього 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00

Программа підтримки обдарованих дітей - 
вихованців Волноваської школи мистецтв на 

2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0 1,00 0,00 0,00
0 затрат

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0
видатки на отримання 

освіти у школах 
естетичного виховання, 

усього

грн.

кошторис та розрахунок

2471852 326203 2798055 2471848,64 137143,83

0 кількість установ од. кошторис та розрахунок 1 0 1 1

2608992,47 -3,36 -189059,17 -189062,53

0 середнє число окладів 
(ставок) усього

од. кошторис та розрахунок 44,49 2,41 0,00

0
середнє число окладів 
(ставок) педагогічного 

персоналу
од.

кошторис та розрахунок
28,49 2,41 30,9 28,49 2,41

46,9 44,49 2,41 46,90 0,00 0,00

30,90 0,00 0,00 0,00

0 Середнє число окладів 
(ставок) робітників

од. кошторис та розрахунок 10 0 0,0010 10 0 10,00 0,00 0,00

0,00

0
Середнє число окладів 

(ставок)керівних 
працівників

од.
кошторис та розрахунок

3 0 0,003 3 0 3,00 0,00 0,00

0 Середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів

од. кошторис та розрахунок 3 0 3 3 0

кошторис та розрахунок 8 0 8 8 0

3,00 0,00 0,00

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

0
у тому числі: плата за 
навчання у школах 

естетичного виховання
грн.

кошторис та розрахунок
0 326203 -189059,17326203 0 137143,83 137143,83 0,00 -189059,17

0 Кількість класів од.

17 40

0

Середня  кількість 
учнів, які отримують 

освіту у школах 
естетичного виховання

од.

кошторис та розрахунок

100 142 0,00242 100 142 242,00 0,00 0,00

0 продукту

57,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0
Середня кількість учнів 
звільненних від плати за 

навчання
од.

кошторис та розрахунок
17 40 57

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

0

Витрати на навчання 
одного учня, який 

отримує освіту в школах 
естетичного виховання

од.

кошторис та розрахунок

24718,52 0

0
Кількість учні в на одну 

педагогічну ставку од.
кошторис та розрахунок

4 0 4 4 0

0,0024718,52 24718,52 0 24718,52 0,00 0,00



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

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

965,81 0,00 -1331,39 -1331,390
у тому числі за рахунок 
плати за навчання у 
школах естетичного 

виховання

од.

кошторис та розрахунок

0 2297,2 2297,2 0 965,81



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою в загальнодержавних закладах охорони здоров’я та підвищення рівня 
надання медичної допомоги і збереження здоров’я населенню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забеспечення надання населенню консультативно - діагностичної допомоги та лікувальної медичної  допомоги

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд

2 311 538,74 -0,26
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Утримання установи 2 311 539,00 0,00 2 311 539,00 2 311 538,74 0,00

0,00 2 311 539,00

0,00 -0,26

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

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

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

УСЬОГО 2 311 539,00

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

2 Оснащення відділень
2 311 538,74 0,00 2 311 538,74 -0,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,26 0,00



Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

101 2 3 4 5 6 7 8 9

-0,26 0,00 -0,26

Програма розвитку медичних закладів 
Волноваської міської територіальної громади на 

2021 рік
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 311 538,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

12 13

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 230,25 230,25 0

0 затрат

230,25

0

10 11

36,50 0,00

Усього 2 311 539,00 0,00 2 311 539,00 2 311 538,74

Програма фінансової підтримки КНП 
"Волноваська районна лікарня планового 

лікування Волноваської районної ради" на 2021 
рік

2 311 539,00 0,00 2 311 539,00 2 311 538,74

0,00 2 311 538,74 -0,26 0,00 -0,26

0,00

кількість установ од. розрахунок 1 0

0 кількість штатних 
одиниць

од. розрахунок 230,25

0,001 1 0 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0 кількість ліжок од. розрахунок 100 0 0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00
0 у т. ч. лікарів од. розрахунок 36,5 0 36,5 36,5 0

0 кількість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах

тис.од. розрахунок 14166 0 0,0014166 14166 0 14166,00 0,00 0,00

0 продукту

розрахунок 823 0 823 823 0

0 3185 3185 0

823,00 0,00 0,00 0,00

0
кількість лікарських 

відвідувань (у 
поліклінічних 

відділеннях лікарень),

осіб розрахунок 39661 0 0,0039661 39661 0 39661,00 0,00 0,00

0 кількість пролікованих 
хворих у стаціонарі

осіб

220,2 0

3185,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0 кількість амбулаторно 
пролікованих хворих

осіб розрахунок 3185

220,20 0,00 0,00 0,00

0
середня тривалість 

лікування в стаціонарі 
одного хворого

днів розрахунок 10,6 0 0,0010,6 10,6 0 10,60 0,00 0,00

0
завантаженість 

ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів розрахунок 220,2 0 220,2

0,00

0 хірургічна активність відс. розрахунок 39,3 0 0,0039,3 39,3 0 39,30 0,00 0,00

0
середня кількість 

відвідувань на 1 штатну 
од.

од. розрахунок 2096,99 0 2096,99 2096,99 0 2096,99 0,00 0,00

0
зниження рівня 
захворюваності 

порівняно з попереднім 
роком

відс. розрахунок 2 0 0,002 2 0 2,00 0,00 0,00

0 якості



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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

0 0,9 0,9 0

100 0

0,90 0,00 0,00 0,00

0
раннє/до 12 тижнів/ 
охоплення наглядом 

вагітних
відс. розрахунок 88,6 0 0,0088,6 88,6 0 88,60 0,00 0,00

0 зниження показника 
летальності

відс. розрахунок 0,9

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

0
виявляємость 

захворювань при 
профоглядах

відс. розрахунок 19,8 0 0,0019,8 19,8 0 19,80 0,00 0,00

0
охоплення жіночого 

населення цитологічним 
обстеженням

відс. розрахунок 100 0 100

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

0
зниження рівня 
захворюваності з 

тимчасовою втратою 
працездатності

відс. розрахунок 5 0

0

охоплення 
профоглядами 

робітників промислових 
підприємств

відс. розрахунок 0 0 0 0 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,005 5 0 5,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 927 422,36 0,00 1 927 422,36 1 927 422,36 0,00 1 927 422,36 0,00 0,00 0,00

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

2 Оплата праці з нарахуваннями 941 753,46 0,00 0,00
0,00

4 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 49 883,40 0,00 49 883,40 49 883,40 0,00 49 883,40 0,00 0,00 0,00
74 035,00 0,00 74 035,00 74 035,00 0,00 74 035,00 0,003 Придбання медикаментів та перев*язувальних матеріалів

7 Інші виплати населенню 61 526,23 0,00 61 526,23 61 526,23 0,00

0,00
0,00

941 753,46 941 753,46 0,00 941 753,46 0,00

68 550,00 0,00 0,00

61 526,23 0,00 0,00

0,00
6 Продукти харчування 191 267,22 0,00 191 267,22 191 267,22
5 Оплата послуг (крім комунальних) 68 550,00 0,00 68 550,00 68 550,00 0,00

0,00
0,00 191 267,22 0,00 0,00 0,00

0,00 3 314 437,67 0,00 0,00 0,00УСЬОГО 3 314 437,67 0,00 3 314 437,67 3 314 437,67



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

9

-0,33

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

спеціальний 
фонд усього

3 314 437,67 -0,33 0,00

101 2 3 4 5 6 7 8

3 314 437,67 -0,33 0,00 -0,33Усього 3 314 438,00

10 11 12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

131 2 3 4 5 6 7

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

3314438 3314437,67 0 3314437,67

0 223,00 0,00 0,00 0,00

-0,33 0,00 -0,33

0
Кількість прикріпленого 

населення, чол. од. розрахунок 61349

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

розрахунок 3314438 0

0,00 3 314 438,00 3 314 437,67 0,00

8 9

Програма фіінансової підтримки КНП 
"Волноваський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги Волноваської 

районної ради" на 2021 рік

3 314 438,00 0,00 3 314 438,00 3 314 437,67 0,00

223

0 затрат

0 продукту

0
Кількість штатних 
одиниц медичного 
персоналу, чол.

од. розрахунок 223 0 223

0
Обсяг витрат на 

утримання закладів 
ЦПМСД

грн.

61349,00 0,00 0,000 61349 61349 0 0,00

0
Кількість закладів 

ЦПМСД, які 
фінансуються, шт

од. розрахунок 1 0 0,00

0 ефективності

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

0
Кількість населення на 1 
медичного працівника од. розрахунок 275 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

3314437,67 -0,33 0,00 -0,33

0,00

0 Середні витрати на 
утримання 1 закладу

грн. розрахунок 3314438 0 3314438 3314437,67 0

275 275 0 275,00 0,00 0,00



(підпис) (ініціали та прізвище)



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з пільгового лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня здоров’я, тривалості життя населення громади

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами 
інсуліну

702 944,00 0,00 702 944,00 702 943,75 0,00 702 943,75 -0,25 0,00 -0,25

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

УСЬОГО 702 944,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,25702 944,00 702 943,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 702 943,75 -0,25 0,00



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

702 944,00 0,00 702 944,00 702 943,75 0,00 702 943,75 -0,25 0,00 -0,25

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 702 944,00 702 944,00 702 943,75 0,00 702 943,75 -0,25

Програма соціально - економічного розвитку 
Волноваської міської територіальної громади на 

2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 702943,75 -0,25 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 -0,250,00

-0,25

0 продукту

0

видатки на забезпечення 
медикаментами хворих 
на цукровий діабет грн. розрахунок 702944 0 702944 702943,75

0
кількість хворих на 
цукровий діабет, що 
забезпечуються 

препаратами інсуліну

осіб розрахунок 259 0 0,00

0 ефективності

259 259 0 259,00 0,00 0,00

0
забезпеченість хворих 
на цукровий діабет 

препаратами інсуліну
відс. розрахунок 23,8 0 0,0023,8 23,8 0 23,80 0,00 0,00

0
рівень охоплення 

хворих на цукровий 
діабет препаратами 

інсуліну

відс. розрахунок 100 0

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Компенсація заробітної плати та обстежень особам. Які залучаються до роботи в військово-лікарській комісії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення робіт та заходів з мобілізаційної підготовки

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Медичне обстеження призовників

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 компенсація заробітної плати та обстежень особам, які залучаються до 
роботи в вйськово-лікарській комісії

65 640,00 0,00 65 640,00 65 640,00 0,00 65 640,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 65 640,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,0065 640,00 65 640,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 65 640,00 0,00 0,00



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

65 640,00 0,00 65 640,00 65 640,00 0,00 65 640,00 0,00 0,00 0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 65 640,00 65 640,00 65 640,00 0,00 65 640,00 0,00

Програма забезпеченняпроведення заходів та 
робіт місцевого значення з мобілізаційної 

підготовки, мобілізації, територіальної оборони, 
призову громадян на строкову військову службу 

на 2021 рік.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 65640,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0 продукту

0

Видатки на 
компенсацію заробітної 
плати та обстежень 

особам, що залучаються 
до роботи в військово-

лікарській комісії

грн.

кошторис та розрахунок

65640 0 65640 65640

0
кількість лікарів, які 

залучаються до роботи у 
комісії

од.
облікові дані

7 0 0,00

0
кількість призовників, 
які будуть охоплені 

медоглядом
од.

внутрішній облік
300 0 300 300 0

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

300,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

9377,14 0,00 0,00 0,00

0 середні витрати на 
одного призовника

грн. кошторис та розрахунок 218,8 0

0
середні витрати із 
заробітної плати на 
одного працівника

грн.
кошторис та розрахунок

9377,14 0 9377,14 9377,14 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00218,8 218,8 0 218,80 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Своєчасне проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

468 551,00 0,00 468 551,00 468 551,00 0,00 468 551,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 468 551,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00468 551,00 468 551,00 0,00 468 551,00 0,00 0,00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

468 551,00 0,00 468 551,00 468 551,00 0,00 468 551,00 0,00 0,00

10

0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 468 551,00 468 551,00 468 551,00 0,00 468 551,00 0,00

Програма компенсації за пільговий проїзд 
 окремих категорій громадян

у міському транспорті Волноваської міської 
територіальної громади у 2021 році

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконані у повному обсязі.

0 8700,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0 продукту

0

кількість осіб, які мають 
право на пільговий 

проїзд автомобільним 
транспортом

осіб облікові дані 8700 0 8700 8700

0

кількість підприємств - 
отримувачів 
компенсації за 
пільговий проїзд 
окремих категорій 

громадян

од.

кошторис та розрахунок

1 0 0,00

0 ефективності

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

0

середньомісячний 
розмір компенсації за 

пільговий проїзд 
автомобільним 
транспортом

грн.

розрахунок

4,49 0 0,004,49 4,49 0 4,49 0,00 0,00

0
питома вага 

відшкодованих 
компенсацій до 
нарахованих

відс.

облікові дані

100 0

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Своєчасне забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 10 930,00 0,00 10 930,00 10 930,00 0,00 10 930,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 10 930,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,0010 930,00 10 930,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 10 930,00 0,00 0,00



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

10 930,00 0,00 10 930,00 10 930,00 0,00 10 930,00 0,00 0,00 0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 10 930,00 10 930,00 10 930,00 0,00 10 930,00 0,00

Програма поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 2,00 0,00 0,00

0 продукту

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0 ефективності

0
кількість поховань 
померлих учасників 

бойових дій та інвалідів 
війни

од. кошторис та розрахунок 2 0 2 2

0 середній розмір витрат 
на поховання

грн. розрахунок 5465 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результатівні показники виконано у повному обсязі.

0,005465 5465 0 5465,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213104 3104 1020

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

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

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

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

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

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1

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

обставин

2 636 399,00 31 600,00 2 667 999,00 2 636 396,12 0,00 2 636 396,12 -2,88 -31 600,00 -31 602,88

УСЬОГО 2 636 399,00 31 600,00 -31 602,882 667 999,00 2 636 396,12 0,00 2 636 396,12 -2,88 -31 600,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

0 1,00 0,00 0,00
0 затрат

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00
0,00 0,00

0 кількість установ од. мережа 1 0 1 1
2,000 кількість відділень од. мережа 2 0 2 2 0 0,00

0 кількість штатних 
одиниць персоналу

од. мережа 88 0 0,00

0

у тому числі 
професіоналів, фахівців 

та робітників, які 
надають соціальні 

послуги

од. мережа 81 0 81 81 0

88 88 0 88,00 0,00 0,00

81,00 0,00 0,00 0,00

0 продукту

0,00

0

чисельність осіб, які 
потребують соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)

осіб

внутрішній облік

816 0 0,00816 816 0 816,00 0,00 0,00

0

чисельність осіб, які 
потребують 
соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)

осіб 1050 0 1050 1050 0

внутрішній облік 234 0 234 234 0

1050,00 0,00 0,00

0 816 816 0

234,00 0,00 0,00 0,00

0

чисельність осіб, 
забезпечених 
соціальним 

обслуговуванням 
(наданням соціальних 

послуг)

осіб 1050 0 0,001050 1050 0 1050,00 0,00 0,00

0 жінки осіб

816,00 0,00 0,00 0,00
0 жінки осіб внутрішній облік 234 0 0,00234 234 0 234,00 0,00 0,00
0 чоловіки осіб внутрішній облік 816

0 ефективності



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

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

0

чисельність 
обслуговуваних на 1 
штатну одиницю 

професіонала, фахівця 
та робітника, які 
надають соціальні 

послуги

осіб

внутрішній облік

12 0 0,0012 12 0 12,00 0,00 0,00

2510,86 0,00 0,00 0,00

0 якості

0

середні витрати на 
соціальне 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг) 1 особи 
територіальним 

центром, за винятком 
стаціонарних відділень

грн/рік

звіт по мережі, штатам та 
контингентам

2510,86 0 2510,86 2510,86 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

100,00 0,00 0,00 0,000

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

відс.

кошторис та розрахунок

100 0 100 100 0



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг. Спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини інваліда, навчання її основним, соціальним та побутовим навичкам, розвиток 
здібностей, створення інтеграції в суспільство.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Р озвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю

425 204,00 0,00 425 204,00 425 202,80 0,00 425 202,80 -1,20 0,00 -1,20

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

УСЬОГО 425 204,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-1,20425 204,00 425 202,80 0,00 425 202,80 -1,20 0,00



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

0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 425202,80 -1,20 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

-1,200
обсяг видатків на 
утримання  центру 

реабілітаціїї
грн. розрахунок 425204 0 425204 425202,8

0 продукту

0
кількість інвалідів та 
дітей-інвалідів, які 

отримали реабілітаційні 
послуги

осіб розрахунок 30 0 0,00

0 ефективності

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

0
середні витрати на 
реабілітацію одного 
інваліда та дитини-

інваліда на рік

грн. розрахунок 14173,47 0 -0,0414173,47 14173,43 0 14173,43 -0,04 0,00

0

відсоток охоплення 
інвалідів та дітей-

інвалідів 
реабілітаційними 

послугами

відс. розрахунок 100 0

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

589 761,36 -1,64

1

надання соціальних послуг для забезпечення реалізації права кожної 
людини на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, 

морального, культурного, духовного та соціального розвитку
589 763,00 0,00 589 763,00 589 761,36 0,00 589 761,36 -1,64 0,00 -1,64

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

589 763,00 0,00 589 763,00 589 761,36

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

0,00 0,00 -1,64

2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах

УСЬОГО



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

9
0,00

Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00
101 2 3 4 5 6 7 8

Усього 0,00

10 11 12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

131 2 3 4 5 6 7 8 9

11 11 0 11,00

0 затрат

розрахунок 194813 0

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 обсяг видатків на 
проведення заходів

грн. 194813

0 кількість штатних 
працівників центрів

осіб розрахунок 11 0

194813 0 194813,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 кількість заходів 
центрів

од. розрахунок 48 0 48 48 0

0 продукту

48,00 0,00 0,00 0,00

0 кількість звернень до 
центру

од. розрахунок 1038 0 0,00

0 кількість наданих 
послуг

од. розрахунок 2428 0 2428 2428 0

1038 1038 0 1038,00 0,00 0,00

2428,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

4058,00 0,00 0,00 0,00

0 середня вартість 1 
людино-дня

грн. розрахунок 3,91 0

0

середні витрати на один 
захід, проведений 

центрами соціальних 
служб для сім`ї, дітей та 

молоді

грн. розрахунок 4058 0 4058 4058 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,003,91 3,91 0 3,91 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання соціального захисту найбільш незахищеним верствам населення, профілактика складних життєвих обставин, подолання або мінімізація їх негативних наслідків.

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5 Надання додаткової соціальної допомоги з міського бюджету сім`ям з дітьми при народженні дитини

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними послугами населення міста Волноваха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Захоронення невідомих, безрідних людей

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд

2 Завезення дров населенню
3 Виплата допомоги на поховання не працюючим громадянам
4 Виплата матеріальної допомоги населенню

9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Додаткова соціальна допомога сім'ям, в яких протягом поточного року 
народилася дитина

205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 349,00 0,00 0,00

4 Надання допомоги на поховання не працюючим громадянам 12 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00
3 Захоронення невідомих, безрідних людей 8 814,00 0,00 8 814,00 8 814,00 0,00 8 814,00 0,00 0,00 0,00
2 Завезення дров населенню 2 349,00 0,00 2 349,00 2 349,00

12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00
199 500,00 0,00 0,00 0,005 Надання матеріальної допомоги населенню 199 500,00 0,00 199 500,00 199 500,00 0,00



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

усього

1 2 3 4 5 6

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

222 663,00 0,00 222 663,00 222 663,00 0,00

7 8 9 10

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

8814 8814 0 8814,00

0 затрат

0,00

Програми додаткової соціальної допомоги з 
міського бюджету сім’ям з дітьми при 

народженні дитини на 2021 рік
205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00

10 11 12

0 2349,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Програма соціального захисту населення 
Волноваської міської територіальної громади на 

2021 рік

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

222 663,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п

205 000,00 0,00 0,00 0,00

Програма щодо забезпечення виплати 
матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

 Чорнобильської 
 катастрофи Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік

171 000,00 0,00 171 000,00 171 000,00

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

спеціальний 
фонд

7 Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

171 000,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00

6
Надання одноразової матеріпальної допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих 

учасників АТО
0,00 0,00 0,00 0,00

171 000,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 598 663,00 0,00 0,00 0,00УСЬОГО 598 663,00 0,00 598 663,00 598 663,00

0,00

598 663,00 0,00 0,00 0,00

171 000,00 0,00 0,00 0,000,00

Усього 598 663,00 0,00 598 663,00 598 663,00 0,00

0
обсяг видатків по 
завезенню дров 
населенню

грн.
кошторис та розрахунок

2349 0 2349

0

обсяг видатків на 
проведення захоронення 
невідомих, безрідних 

людей
грн. кошторис та розрахунок 8814 0

2349

0,00

0,00

0
обсяг видатків на 

надання матеріальної 
допомоги

грн.
кошторис та розрахунок

199500 0 199500 199500 0

12000 12000 0 12000,00 0,00 0,000
обсяг видатків 

допомоги на поховання 
не працюючих громадян

грн.

кошторис та розрахунок

12000 0

199500,00 0,00



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

41 0

0,00

41,00 0,00 0,00

0

обсяг видатків для 
надання додаткової 
соціальної допомоги 

сім`ям, в яких протягом 
поточного року 

народилася дитина

грн.

кошторис та розрахунок

205000 0 0,00

0
обсяг видатків на 

надання одноразової 
матеріальної допомоги 

воїнам АТО/ООС

грн.

кошторис та розрахунок

0 0 0 0 0

205000 205000 0 205000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0

обсяг видатків на 
виплату матеріальної 

допомоги постраждалим 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи

грн.

кошторис та розрахунок

171000 0 0,00

0

обсяг видатків на 
виплати матеріальної 
допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок  
війни  з числа учасників 

антитерористичної 
операції  та членам 
сімей загиблих 

учасників 
антитерористичної 

операції

грн.

кошторис та розрахунок

0 0 0 0 0

171000 171000 0 171000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0 продукту

0
кількість громадян, яких 
планується захоронити од.

кошторис та розрахунок
3 3 3 0 3,00 0,00

0 кількість осіб, яким 
завезено дрова

од. кошторис та розрахунок 3 0 0,00

0
кількість отримувачів 
допомоги на поховання 
не працюючих громадян

од.

кошторис та розрахунок

6 0 6 6 0

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

6,00 0,00

0
кількість отримувачів 
матеріальної допомоги од.

кошторис та розрахунок
40 0 0,0040 40 0 40,00 0,00 0,00

0,00

0
кількість учасників 

АТО, яким виплачена 
матеріальна допомога

од.
кошторис та розрахунок

0 0 0,000 0 0 0,00 0,00 0,00

0
кількість отримувачів 
додаткової соціальної 

допомоги
од.

кошторис та розрахунок
41 0 41

0,000

кількість отримувачів 
матеріальної допомоги 

постраждалим 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи

осіб мережа 114 0 114 114 0 114,00 0,00 0,00



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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

0

кількістьотримувачів 
матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю 
внаслідок  війни  з 
числа учасників 

антитерористичної 
операції  та членам 
сімей загиблих 

учасників 
антитерористичної 

операції

осіб мережа 0 0 0,000 0 0 0,00 0,00 0,00

0 800 800 0

0 середня вартість одного 
поховання

грн. кошторис та розрахунок 2938 0 0,002938 2938 0 2938,00 0,00 0,00

0 ефективності

4980 0

800,00 0,00 0,00 0,00

0
середній розмір 

допомоги на поховання 
на одну особу

грн. кошторис та розрахунок 2000 0 0,002000 2000 0 2000,00 0,00 0,00

0 середня вартість одного 
завезення дров

грн. кошторис та розрахунок 800

4980,00 0,00 0,00 0,00

0

середній розмір 
додаткової соціальної 
допомоги сім`ям, в яких 
протягом поточного 

року народилася дитина

грн. кошторис та розрахунок 5000 0 0,005000 5000 0 5000,00 0,00 0,00

0
середній розмір 

допомоги на одну особу грн. кошторис та розрахунок 4980 0 4980

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

0

середній розмір 
матеріальної допомоги  

постраждалим 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи

грн. кошторис та розрахунок 1500 0

0
середній розмір 
одноразової 

матеріальної допомоги 
воїнам АТО/ООС

грн. кошторис та розрахунок 0 0 0 0 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,001500 1500 0 1500,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності бібліотек

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Забезпечення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 

освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання 
примірників

1 333 255,00 4 087,00 1 337 342,00 1 333 250,68 0,00 1 333 250,68 -4,32 -4 087,00 -4 091,32

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

УСЬОГО 1 333 255,00 4 087,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

-4 091,321 337 342,00 1 333 250,68 0,00 1 333 250,68 -4,32 -4 087,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 27,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00

0,00 0,00

4,400

0 середнє число окладів 
(ставок) - усього

од. розрахунок 27 0 27 27

13,000 кількість установ 
(бібліотек),

од. розрахунок 13 0 13 13 0

0,00 0,00

0 бібліотечний фонд

0,00

0 продукту
0 число читачів тис.чол. розрахунок 4,404 0 4,404 4,400 0 0,00
0 бібліотечний фонд тис. примірників розрахунок 90,078 0 0,0090,078 90,08 0 90,08 0,00 0,00

0 кількість книговидач од. розрахунок 84875 0 0,0084875 84875 0 84875,00 0,00 0,00
грн. розрахунок 396031 0 396031 396031 0 396031,00 0,00 0,00 0,00

од. розрахунок 3690 0

0 ефективності

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

303,00 -0,01 -0,39 -0,40

0,00

0
середні затрати на 

обслуговування одного 
читача

грн. розрахунок 303,01 0,39 303,4 303 0

3690 3690 0 3690,00 0,00 0,000
кількість книговидач на 

одного працівника 
(ставку),



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для творчого розвитку особливості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Розвиток інфраструктури музеїв та забезпечення виставковою діяльністю

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Забезпечення збереження популярізації духовного надбання нації 

(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою 
діяльністю

600 675,00 0,00 600 675,00 600 673,04 0,00 600 673,04 -1,96 0,00 -1,96

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

УСЬОГО 600 675,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-1,96600 675,00 600 673,04 0,00 600 673,04 -1,96 0,00



0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 2,00 0,00 0,00
0 затрат

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00

0,00 0,00

1 кількість установ од. мережа 2 0 2 2

1,002
середнє число окладів 

(ставок) керівних 
працівників

од. штатний розпис 1 0 1 1 0 0,00

3 середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів

од. штатний розпис 6 0 0,00

4
середнє число окладів 

(ставок) 
обслуговуючого та 

технічного персоналу

од. штатний розпис 4 0 4 4 0

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

4,00

0 507 507 0

0,00 0,00 0,00

5 кількість виставок од. розрахунок 90 0 0,0090 90 0 90,00 0,00 0,00

600673,04 0

507,00 0,00 0,00 0,00

6
площа приміщень у 

тому числі виставкова 
площа

м.кв. облікові дані 385 0 0,00385 385 0 385,00 0,00 0,00

5 площа приміщень м.кв. облікові дані 507

600673,04 -138330,96 0,00 -138330,96

0 продукту

7
видатки загального 

фонду на забезпечення 
діяльності музеїв

грн.
кошторис та розрахунок

739004 0 739004

0,00

2 кількість екскурсій у 
музеях

од. розрахунок 297 0 0,00297 297 0 297,00 0,00 0,00

1 кількість проведених 
виставок у музеях

од. розрахунок 44 0 44 44 0

розрахунок 272 0 272 272 0

44,00 0,00 0,00

0 4800 4800 0

272,00 0,00 0,00 0,00

4 кількість експонатів - 
усього

од. розрахунок 9700 0 0,009700 9700 0 9700,00 0,00 0,00

3 кількість екскурсій на 
виставках

од.

9770 0

4800,00 0,00 0,00 0,00

6 кількість відвідувачів 
виставок

осіб розрахунок 4249 0 0,004249 4249 0 4249,00 0,00 0,00

5
кількість експонатів - 

усього у тому числі буде 
експонуватись у 
плановому періоді

од.

розрахунок

4800

9770,00 0,00 0,00 0,00

8
кількість відвідувачів 
музеїв у тому числі: 

безкоштовно
осіб

розрахунок
9770 0 0,009770 9770 0 9770,00 0,00 0,00

7 кількість відвідувачів 
музеїв

осіб розрахунок 9770 0 9770

1 середні витрати на 
одного відвідувача

грн. розрахунок 52,71 0

0 ефективності

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

9,2252,71 61,93 0 61,93 9,22 0,00



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

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова
(підпис) (ініціали та прізвище)



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1

 Створення умов для творчого розвитку особистості
 творчого розвитку

 особистості, підвищення
 культурного рівня,
 творчого розвитку

 особистості, підвищення
 культурного рівня,

 естетичного виховання
 громадян, доступності

освіти у сфері культури для

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення 
культурних традицій

5 569 648,00 176 547,00 5 746 195,00 5 569 628,11 0,00 5 569 628,11 -19,89 -176 547,00 -176 566,89



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

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

УСЬОГО 5 569 648,00 176 547,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-176 566,895 746 195,00 5 569 628,11

0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 5569628,11 -19,89 0,00

0 затрат

0,00 5 569 628,11 -19,89 -176 547,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

-19,890

видатки загального 
фонду на забезпечення 
діяльності палаців, 
будинків культури, 

клубів та інших закладів 
клубного типу

грн. розрахунок 5569648 0 5569648 5569628,11

0 продукту
0 кількість закладів од. розрахунок 7 0 0,00
0 ефективності

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

0 Середні витрати на 
утримання 1 закладу

грн. розрахунок 795664 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

-2,84795664 795661,16 0 795661,16 -2,84 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 
і мистецтва

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1  Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
|        |             виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату 21 753,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

-0,50
3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

21 752,50 -0,50 0,00

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

УСЬОГО 21 753,00 0,00 21 753,00 21 752,50 0,00 21 752,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 753,00 21 752,50 0,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

101 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма розвитку культури Волноваської 
міської територіальної громади на 2021 рік

21 753,00 0,00 21 753,00 21 752,50 0,00 21 752,50 -0,50 0,00 -0,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

21 752,50 -0,50 0,00 -0,50Усього 21 753,00

131 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

21753 21752,5 0 21752,50

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

-0,50 0,00 -0,50

0 кількість музичних 
колективів

од. річний звіт та розрахунок 1

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10 11 12

0,00 21 753,00 21 752,50 0,00

0
середнє число окладів 
(ставок) художнього 

персоналу
од.

річний звіт та розрахунок
1 0 1

0
обсяг видатків на 

утримання музичних 
колективів

грн.
річний звіт та розрахунок

21753 0

1

0

0 продукту

1,00 0,00 0,000 1 1 0 0,00

0 ефективності

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

21752,50 -0,50 0,00 -0,500
середні витрати на 
утримання одного 

музичного колективу
грн.

річний звіт та розрахунок
21753 0 21753 21752,5



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне     виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури, сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Вдосконалення форм і методів естетичного виховання, організації змістовного дозвілля жителів міста, проведення  державних свят, міських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, 
збереження і розвиток українських національних традицій

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Виплата одноразової грошової винагородивипускникам-медалістам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

156 092,00 0,00 156 092,00 156 092,00

  гривень

3 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00

2 Проведення урочистих та святкових заходів

2 Оплата послуг (крім комунальних)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 156 092,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 247 204,00 0,00 247 204,00
4 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 91 112,00 0,00 91 112,00

247 203,09 0,00 247 203,09 -0,91 0,00 -0,91
0,00 91 111,09 -0,91 0,00 -0,9191 111,09



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Усього 247 204,00 0,00 247 204,00 247 203,09

Програма розвитку культури Волноваської 
міської територіальної громади на 2021 рік

247 204,00 0,00 247 204,00 247 203,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

12 13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 247204 247203,09 0

0 затрат

247203,09

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10 11

0,00 247 203,09 -0,91 0,00 -0,91

-0,910,00 247 203,09 -0,91 0,00

10

-0,91 0,00 -0,91

0 продукту

0
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 

заходів
грн.

кошторис та розрахунок
247204

51,00 0,00 0,00 0,00
0 ефективності
0 Кількість заходів од. кошторис та розрахунок 51 0 51 51 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

4847,00 0,00 0,00 0,000
Середні витрати на 
проведення одного 

заходу
грн.

розрахунок
4847 0 4847 4847 0



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні

 здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту,
 популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому,

 резервному спорті, спорті вищих досягнень.Залучення дітей та юнацтва до занять єдиноборствами. Збереження здоров’я працівників,
 профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах,

підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту,  підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Утримання та навчшіьно-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

1 715 937,00 0,00 1 715 937,00 1 715 932,96 0,00 1 715 932,96 -4,04 0,00 -4,04

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

УСЬОГО 1 715 937,00 0,00

  гривень

-4,041 715 937,00 1 715 932,96 0,00 1 715 932,96 -4,04 0,00



Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00
101 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00Усього

Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники

0 19,50 0,00 0,00

0 затрат
10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00

-4,04 0,00

0 у тому числі тренерів, 
осіб.

осіб розрахунок 19,5 0 19,5 19,5

1715932,960

обсяг витрат на 
утримання комунальних 

дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, грн.

грн. розрахунок 1715937 0 1715937 1715932,96 0 -4,04

0

кількість штатних 
працівників 

комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на 
утримання яких 
здійснюються з 
бюджету, осіб,

осіб розрахунок 31 0 0,00

0 заробітна плата, усього грн. розрахунок 1363641 0 1363641 1363640,81 0

31 31 0 31,00 0,00 0,00

1363640,81 -0,19 0,00 -0,19

0 заробітна плата тренерів грн. розрахунок 975400 0 0,00975400 975400 0 975400,00 0,00 0,00

1228 0

0

середньорічна кількість 
учнів комунальних 
дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, осіб
од. розрахунок 300 0 0,00300 300 0 300,00 0,00 0,00

0 продукту

1228,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0

кількість учнів 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 

шкіл, видатки на 
утримання яких 
здійснюються з 

бюджету, які взяли 
участь у регіональних 
спортивних змаганнях, 

осіб

осіб розрахунок 1228 0 1228



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

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

1397,34 0,04 0,00 0,04

0 середньомісячна 
зарплата 1 працівника

грн. розрахунок 9404,4 0

0

середні витрати на 
навчально-тренувальну 
роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких 

спортивних школах, у 
розрахунку на одного 

учня, грн

грн. розрахунок 1397,3 0 1397,3 1397,34 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

2250,659404,4 11655,05 0 11655,05 2250,65 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я 
населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Забезпечення оплати інших поточних видатків 0,00 0,00 0,00

0,00

4 Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату 
працівникам

271 691,00 0,00 271 691,00 271 690,53 0,00 271 690,53 -0,47 0,00 -0,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

7 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 25 923 416,00 25 923 416,00 0,00 25 923 416,00

0,00
0,00

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

2 382,00 0,00 0,00

25 923 416,00 0,00 0,00

0,00
6 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 36 479,00 1 349 273,00 1 385 752,00 36 478,50
5 Оплата послуг (крім комунальних) 2 382,00 0,00 2 382,00 2 382,00 0,00

0,00

1 349 273,00 1 385 751,50 -0,50 0,00 -0,50

27 272 689,00 27 583 240,03 -0,97 0,00 -0,97УСЬОГО 310 552,00 27 272 689,00 27 583 241,00 310 551,03



9

-0,97

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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд спеціальний фонд усього

спеціальний 
фонд усього

310 551,03 -0,97 0,00

101 2 3 4 5 6 7 8

310 551,03 -0,97 0,00 -0,97Усього 310 552,00

10 11 12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд

131 2 3 4 5 6 7

1 1 0 1,00

0 33,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3,00

0 продукту

річний звіт та кошторис 1 0

0,00 310 552,00 310 551,03 0,00

8 9

Программа розвитку фізичної культури та 
спорту в Волноваській міській територіальній 

громаді на 2021 рік
310 552,00 0,00 310 552,00 310 551,03 0,00

33

0 затрат

0,000

кількість штатних 
працівників ЦФЗН 

 `Спорт для всіх`, осіб.
кількість штатних 
працівників ЦФЗН 

`Спорт для всіх`, осіб.

од. річна звітність та кошторис 10 0

0

кількість фізкультурно-
масових заходів (у 
розрізі їх видів), що 
проводяться ЦФЗН 
`Спорт для всіх`, од.

од. річна звітність та кошторис 33 0 33

0
кількість місцевих 

ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
од.

од.

10 7 0 7,00 -3,00

0

кількість людино-днів 
проведення 

фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх 

видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, 

людино-день.

од. річна звітність та кошторис 2000 0 0,00

0 ефективності

2000 2000 0 2000,00 0,00 0,00

0
середні витрати на 
утримання одного 

ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
грн

грн. річна звітність та кошторис 310552 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

5261,10 2673,10 0,00 2673,10

-0,97

0

середньомісячна 
заробітна плата одного 
штатного працівника 

ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
грн

грн. річна звітність та кошторис 2588 0 2588 5261,1 0

310552 310551,03 0 310551,03 -0,97 0,00



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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
погашення заборгованості перед Волноваським ВУВКГ КП «Компанія 
Вода Донбасу» за договором з реструктуризації заборгованості за 2021 - 

2022 роки
2 217 935,00 0,00 2 217 935,00 2 217 935,00 0,00 2 217 935,00 0,00 0,00 0,00

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

2 Придбання гіпохлориду натрію 158 400,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

0,00 0,00
0,00

УСЬОГО 2 376 335,00 0,00 2 376 335,00 2 376 335,00 0,00 2 376 335,00 0,00
158 400,00 158 400,00 0,00 158 400,00 0,00 0,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма розвитку житлово-комунального 
господарства м. Волноваха на 2021 рік

158 400,00 0,00 158 400,00 158 400,00 0,00 158 400,00 0,00 0,00

8 9

0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 158 400,00 0,00 158 400,00

10 11 12 131 2 3 4 5 6 7
0 затрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

0
сума коштів для 

придбання гіпохлоріту 
натрію

грн.
кошторис та розрахунок

158400 0 158400 158400

0

кількість підприємств 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства, які 

потребують підтримки

од. мережа

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

0,00 0,00 0,00158 400,00 0,00 158 400,00

10

0,00 0,00

0 продукту

1 0 1

0 158400,00 0,00

0,00

0

кількість підприємств 
водопровідно-
каналізаційного 

господарства, яким 
планується надання 

підтримки

од.

мережа

1 0,00 0,000 1,00 0,00

0
обсяг водопостачання та 

водовідведення для 
населення міста

тис.куб.м
річний звіт та розрахунок

293,11 0 293,11 0,00

0 6400,00 0,00 0,00 0,00

293,11

6400 6400

0 1 1

0 293,11 0,00

0
кількість гіпохлоріту, 

яку плнується придбати. 
Кг

кількість
розрахунок

6400 0

0 0,05 0,00

0 ефективності

0,00 0,00

0
об*єм води, що 

очиститься гіпохлорітом 
натрію

куб.м.
розрахунок

80000

0
фактична вартість 1 куб. 
м води для населення тис.грн.

внутрішній облік
0,05 0 0,05 0,05

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00 0,000 80000 80000 0 80000,00 0,00



(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення реконструкції, капітального ремонту будівель ДНЗ. ЗОШ

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведення капітального ремонту приміщень дитячого садка №7, 
розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Ломоносова,9

0,00 4 436 125,00 4 436 125,00 0,00 4 436 124,75 4 436 124,75 0,00 -0,25 -0,25

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

УСЬОГО 0,00 4 436 125,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,254 436 125,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 436 124,75 4 436 124,75 0,00 -0,25



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

0,00 4 436 125,00 4 436 125,00 0,00 4 436 124,75 4 436 124,75 0,00 -0,25 -0,25

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 0,00 4 436 125,00 0,00 4 436 124,75 4 436 124,75 0,00

Програма розвитку житлово-комунального 
господарства Волноваської міської 
територіальної громади на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

4436124,75 4436124,75 0,00 -0,25

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

-0,25 -0,254 436 125,00

-0,25

0 продукту

0
Обсяг видатків на 

проведення 
капітального ремонту 

ДЗ № 47

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 4436125 4436125 0

0
кількість о`бєктів, в 
яких планується 

провести капітальний 
ремонт

од.

бухгатерський облік  та кошторис

0 1 0,00

0 ефективності

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

0
середня вартість одного 
капітального ремонту грн.

бухгатерський облік  та кошторис
0 4436125

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

-0,254436125 0 4436124,75 4436124,75 0,00 -0,25



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217324 7324 0443 Будівництво-1 установ та закладів культури 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку закладів культури 

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів у галузі культури і мистецтва

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення капітального ремонту об*єктів

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ВТЦМ , 
розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Шевченко,76

0,00 49 694,00 49 694,00 0,00 49 693,05 49 693,05 0,00 -0,95 -0,95

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

УСЬОГО 0,00 49 694,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,9549 694,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49 693,05 49 693,05 0,00 -0,95



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

0,00 49 694,00 49 694,00 0,00 49 693,05 49 693,05 0,00 -0,95 -0,95

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 0,00 49 694,00 0,00 49 693,05 49 693,05 0,00

Програма розвитку житлово-комунального 
господарства Волноваської міської 
територіальної громади на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

49693,05 49693,05 0,00 -0,95

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

-0,95 -0,9549 694,00

-0,95

0 продукту

0

Виготовлення ПКД по 
обє̓кту "Капітальний 
ремонт фасаду та 

елементів благоустрою 
будівлі Волноваського 
творчого центру молоді"

грн.

коршорис та розрахунок до 
кошторису

0 49694 49694 0

0
Кількість установ, які 

планується 
відремонтувати

од.
коршорис та розрахунок до 

кошторису 0 1 0,00

0 ефективності

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

0 Середні витрати  на 
виготовлення ПКД

грн. коршорис та розрахунок до 
кошторису

0 49694

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

-0,9549694 0 49693,05 49693,05 0,00 -0,95



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпеченя проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Виконання робіт по проекту "Капітальний ремонт елементів 
благоустрою та озеленення скверу по вул.Центральна, 94-а в 

м.Волноваха, Донецької області"
0,00 7 996 701,00 7 996 701,00 0,00 7 996 701,79 7 996 701,79 0,00 0,79 0,79

2
Виготовлення ПКД "Реконструкція мережі вуличного освітлення з 

оптимізацією точок освітлення і установкою приладів обліку 
електроенергії"

0,00 87 442,00

-0,91 -0,91

2 Будівництво об`єктів комунальної власності
3 Капітальний ремонт об`єктів комунальної власності

-0,66

3 Розробка ПКД по проєкту  "Реконструкція парку по вул. Ювілейна в 
м.Волноваха Донецької області"

0,00 377 938,00 377 938,00 0,00 377 937,09 377 937,09 0,00

87 442,00 0,00 87 441,34 87 441,34 0,00 -0,66

0,00 -0,78 -0,78УСЬОГО 0,00 8 462 081,00 8 462 081,00 0,00 8 462 080,22 8 462 080,22



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,12

101 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд

377938 0 377937,09 377937,09

0 затрат
10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

спеціальний 
фонд

8 374 638,88

8 462 080,22 0,00 -0,78

Програма по плануванню та забудові території 
Волноваської міської територіальної громади  на 

2021 рік
0,00 8 374 639,00 8 374 639,00 0,00 8 374 638,88 0,00 -0,12

-0,78

87 441,34 0,00 -0,66 -0,66

Усього 0,00 8 462 081,00 8 462 081,00 0,00 8 462 080,22

Програма розвитку житлово-комунального 
господарства Волноваської міської 
територіальної громади на 2021 рік

0,00 87 442,00 87 442,00 0,00 87 441,34

0
обсяг видатків на 

виконання будівельних 
робіт по капітальному 

ремонту

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 7996701 7996701

0
обсяг видатків на 

виготовлення ПКД по 
проекту реконструкції 

об`єкту

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 377938

0 7996701,79 7996701,79 0,00 0,79 0,79

0,00 -0,91 -0,91

-0,66

0 продукту

87442 0 87441,34 87441,34 0,00 -0,660
обсяг видатків на 

реконструкцію мережі 
вуличного освітлення

грн.
бухгатерський облік  та кошторис

0 87442

8 8 0 8

0 кількість ПКД по 
реконструкції

од. бухгатерський облік  та кошторис 0 1 0,001 0 1 1,00 0,00 0,00

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

0
кількість об*єктів на 
яких планується 
проведення 

капітального ремонту

од.

бухгатерський облік  та кошторис

0 1 0,001 0 1 1,00 0,00 0,00

0
Кількість ТП, які 

планується 
реконстуювати

од.
бухгатерський облік  та кошторис

0

0
середні витрати на 

виготовлення ПКД по 
проекту реконструкції 

об`єкту

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 377938 -0,91377938 0 377937,09 377937,09 0,00 -0,91

0 ефективності

7996701,79 0,00 0,79 0,790
середні витрати на 

проведення  
капітального ремонту 

одного об`єкта

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 7996701 7996701 0 7996701,79



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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

0
Середні витрати на 

виготовлення ПКД по 
реконструкції мережі 
вуличного освітлення

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 87442

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

-0,6687442 0 87441,34 87441,34 0,00 -0,66



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

0551700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та умов надання культурних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів. Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток району

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Капітальний ремон головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення КНП "Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради!

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та 
поліклінічного відділення КНП "Волноваська лікарня планового 

лікування Волноваської районної ради"
0,00 752 913,00 752 913,00 0,00 752 912,32 752 912,32 0,00 -0,68 -0,68

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

0,00 752 913,00 752 913,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

752 912,32 752 912,32 0,00 -0,68 -0,68

2 Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля

УСЬОГО



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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

101 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма соціально - економічного розвитку 

Волноваської міської територіальної громади на 
2021 рік

0,00 752 913,00 752 913,00 0,00 752 912,32 752 912,32 0,00 -0,68 -0,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,68Усього 0,00 752 913,00 752 913,00 0,00

10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 9

752913 0 752912,32 752912,32

0 затрат

0 0,00 0,00

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

752 912,32 0,00 -0,68752 912,32

0

капітальний ремонт 
будівлі Волноваського 

районного центру 
культури і дозвілля, 
який знаходиться за 

адресою: м.Волноваха, 
вул. Центральна,94

грн.

кошторис та розрахунок

0 0 0

0
обсяг видатків на 

капітальний ремонт 
об*єктів

грн. 0 752913

0 0,00 0,00

0,00 -0,68 -0,68

-0,68

0 продукту

752913 0 752912,32 752912,32 0,00 -0,680

капітальний ремонт 
головного лікувального 

корпусу лікарні та 
поліклінічного 
відділення. 

Розташованого за 
адресою: Донецька 

область. м.Волноваха. 
Пров.Залізничний. 23

грн.

0 кількість об*єктів од. кошторис та розрахунок 0 1 0,001 0 1 1,00 0,00 0,00

кошторис та розрахунок

0 752913

-0,68752913 0 752912,32 752912,32 0,00 -0,68

0 ефективності

0 середній розмір витрат 
на 1 об*єкт

грн. кошторис та розрахунок 0 752913

0 рівень виконання заходу відс. кошторис та розрахунок 0 9,3

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

-9,309,3 0 0 0,00 0,00 -9,30



(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання ресурсів. Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток.

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення адміністративними послугами внутрішньо-переміщених осіб на КПВВ Новотроїцьке

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд

2 Оплата послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО для Кирилівського ФП

9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для 

облаштування робочих місць на КПВВ Новотроїцьке (ЦНАП) 0,00 1 380 000,26 1 380 000,26 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 -0,26 -0,26

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

2 000,00 0,00 2 000,00 1 473,23

  гривень

2 Оплата послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО
Оплата послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО виявилася меншою ніж очікувалося.

0,00 1 473,23 -526,77 0,00 -526,77

1 380 000,00 1 381 473,23 -526,77 -0,26 -527,03УСЬОГО 2 000,00 1 380 000,26 1 382 000,26 1 473,23



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

101 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма соціально - економічного розвитку 

Волноваської міської територіальної громади на 
2021 рік

0,00 1 380 000,26 1 380 000,26 0,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 -0,26 -0,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 380 000,00 0,00 -0,26 -0,26Усього 0,00

11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1380000,26 0 1380000 1380000,00

0 затрат
10

1 380 000,26 1 380 000,26 0,00 1 380 000,00

0 продукту

0

Обсяг витрат для 
облаштування робочих 

місць на КПВВ 
 Новотроїцьке (ЦНАП)

Обясг витрат на оплату 
послуг з встановлення 
трифазного приладу 

обліку ППКО

грн. розрахунок 0 1380000,26 0,00 -0,26 -0,26

0,00

0 ефективності

1 0 1 1,00 0,00 0,000
 Кількість ЦНАП

Кількість приладів 
обліку

од. розрахунок 0 1

0

Середні витрати на 
організацію одного 

центру 
адміністративних 

 послуг
Середні витрати на 

встановлення приладу 
обліку

грн. розрахунок 0 1380000,26 -0,261380000,26 0 1380000 1380000,00 0,00 -0,26

0
Відсоток освоєння 

 коштів
Відсоток освоєння 

коштів

відс. розрахунок 0 54,4

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

45,6054,4 0 100 100,00 0,00 45,60



Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Збереження дієздатності Міського комунального підприємства "Міськкомунгосп"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

25 Досягнення належної та безперебійної роботи об*єктів комунального господарства

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення статутної діяльності КП "Міськкомунгосп"

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання автогідропідіймача 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 0,00 2 300 000,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,002 300 000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00



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

0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00

Програма здійснення внесків до статутного 
капіталу Міського комунального підприємства 

«Міськкомунгосп»  на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

2300000 2300000,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,002 300 000,00

0,00

0 продукту

0 обсяг виділених коштів грн. кошторис та розрахунок 0 2300000 2300000 0

0
кількість підприємств, 

яким надається 
фінансова підтримка

од.

кошторис та розрахунок

0 1 0,00

0 ефективності

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

0
середнє поповнення 

статутного капіталу 1-го 
підприємства

грн.
розрахунок

0 2300000 0,002300000 0 2300000 2300000,00 0,00 0,00

0

відсоток 
підприємств,які 

потребують поповнення 
статутного капіталу

відс.

розрахунок

0 100

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00100 0 100 100,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста, ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуаціїї техногенного та природного 
характеру, ліквідації пожеж і рятування людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення природно-техногенної безпеки, підвищення рівня захисту населення
2 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд

2 Проведення заходів з поточного ремонту прибудови до нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, 2

9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1
Оплата проектно-кошторисної документації по обєкту "Поточний 

ремонт приміщень прибудови до нежилої будівлі вул.Кості Бабіна 2 " 3 240,00 0,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 3 240,00 0,00

  гривень

0,003 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00



Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

10

0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Програма забезпечення мінімально достатнього 
рівня безпеки населення і території м.Волноваха 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2021 рік

3 240,00 0,00 3 240,00 3 240,00 0,00

Усього 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 затрат

0,00

0,00 0,00

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 13

усього

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3 240,00 0,00

0,00 0,000,00

0,00

0

Обсяг видатків на 
оплату проектно-
кошторисної 

документації по обєкту 
"Поточний ремонт 

приміщень прибудови 
до нежилої будівлі 
вул.Кості Бабіна 2 "

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

3240 0 3240 3240 0

0

Обсяг видатків на 
організацію підвозу 

питної та технічної води 
на соціально-побутові 
об`єкти міста, котельні 

та населенню

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 0 0 0

3240,00 0,00 0,00 0,00

0 продукту

0

Кількість ПММ, 
необхідних  для 
організації підвоза 
питної та технічної води 
на соціально-побутові 
об`єкти міста, котельні 
та населенню

літр

бухгатерський облік  та кошторис

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

0 Площа. Яку планується 
відремонтувати

кв. м. кошторис та розрахунок 50,8 0 0,00

0 ефективності

50,8 50,8 0 50,80 0,00 0,00

0

Середні витрати на 
організацію підвозу 
питної та технічної води 
на соціально-побутові 
об`єкти міста, котельні 
та населенню

грн.

бухгатерський облік  та кошторис

0 0 0,00

0
Середні витрати на 
проведення поточного 
ремонту 1 кв.м.

грн.
розрахунок

0 0 0 0 0

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

0,00 0,00



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

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,00 0,00 0,00 0,000
Рівень забезпечення 
коштами на поточний 
ремонт приміщень по 
об*єкту від потреби

відс.

розрахунок

0 0 0 0 0



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Волноваха та ефективних дій щодо попередження розповсюдження на території міста Волноваха 
випадків гострих респіраторних хвороб, спричинених коронавірусом COVID-19, зниження рівня захворюваності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Проведення поточного/капітального ремонту приміщень

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання медичних та дезінфікуючих засобів 212 250,00 0,00 212 250,00 212 250,00 0,00 212 250,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 212 250,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00212 250,00 212 250,00 0,00 212 250,00 0,00 0,00



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

212 250,00 0,00 212 250,00 212 250,00 0,00 212 250,00 0,00 0,00

10

0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 212 250,00 212 250,00 212 250,00 0,00 212 250,00 0,00

Програма протиепідемічного захисту населення 
від коронавірусу COVID-19 на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 212250,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0 продукту

0
Обсяг видатків на 

придбання медичних та 
дезінфікуючих засобів 

захисту

грн.

річна звітність та кошторис

212250 0 212250 212250

0
кількість отримувачів 

медичних та 
дезінфікуючих засобів 

захисту

од.

річна звітність та кошторис

12 0 0,00

0 ефективності

12 12 0 12,00 0,00 0,00

0

середні витрати на 
одного отримувача 

медичних та 
дезінфікуючих засобів 

захисту

грн.

річна звітність та кошторис

17687,5 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,0017687,5 17687,5 0 17687,50 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення громадської безпеки та правопорядку, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян від протиправних зазіхань, забезпечення 
кримінального та адміністративного провадження доказами, підвищення рівня розкриття правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Підключення та технічне обслуговування камер спостереження 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

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

УСЬОГО 8 000,00 0,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,008 000,00 8 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 8 000,00 0,00 0,00



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

8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00

Программа по забезпеченню правопорядку на 
території Волноваської міської територіальної 

громади на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

0 8000,00 0,00 0,00

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

0,00 0,000,00

0,00

0 продукту

0
Обсяг видатків за 
доступ до мережі 

інтернет
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
8000 0 8000 8000

0 Кількість  систем 
відеоспостереженя

од. бухгатерський облік  та кошторис 5 0 0,00

0 ефективності

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

0
Середні витрати за 
доступ до мережі 

інтернет
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
1600 0

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,001600 1600 0 1600,00 0,00 0,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2021  рік

0200000 Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi 42849315
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів

0551700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
здійснення заходів з забезпечення екологічної безпеуи життєдіяльності мешканців громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п Ціль державної політики

1 забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 Проведення заходів з озелення міста

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  усьогозагальний 

фонд
9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень 0,00 15 134,00 15 134,00 0,00 15 133,72 15 133,72 0,00 -0,28 -0,28

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

УСЬОГО 0,00 15 134,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

-0,2815 134,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 133,72 15 133,72 0,00 -0,28



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

0,00 15 134,00 15 134,00 0,00 15 133,72 15 133,72 0,00 -0,28 -0,28

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Усього 0,00 15 134,00 0,00 15 133,72 15 133,72 0,00

Програма охорони навколишнього природного 
середовища Волноваської міської територіальної 

громади на 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Голова комісії з реорганізації І.М.Капран

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу  А.М.Білоусова

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

15133,72 15133,72 0,00 -0,28

0 затрат

(підпис) (ініціали та прізвище)

10 11 12 13

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

-0,28 -0,2815 134,00

-0,28

0 продукту

0 Обсяг видатків на 
озеленення міста

грн. кошторис та розрахунок 0 15134 15134 0

0 Кількість рослин, що 
планується висадити

од. кошторис та розрахунок 0 230 0,00

0 ефективності

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

0 Середня вартість однієї 
рослини

грн. кошторис та розрахунок 0 65,8

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.

0,0065,8 0 65,8 65,80 0,00 0,00


