
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908) 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік 
 

1. 
____0800000___ 

(КТПКВК МБ) 
 

____Департамент соціальної політики Коломийської міської ради______________________________ 

                    (найменування головного розпорядника) 

2. 
____0810000___ 

(КТПКВК МБ) 
 

____Департамент соціальної політики Коломийської міської ради_____________________________ 

                       (найменування відповідального виконавця) 

3. 
____0813022___ 

(КТПКВК МБ) 

__1060__ 

(КФКВК) 

____Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу.  

                  (найменування бюджетної програми) 

4. 
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 

76708,96 - 76708,96 72150,06 - 72150,06 -4558,90 - -4558,90 

         

 

5. 
Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

 

N 

з/п 

Напрями використання 

 бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Погашення кредиторської 

заборгованості 
9767,81 - 9767,81 9767,81 - 9767,81 - - - 

2 

Забезпечення надання субсидій 

населенню для відшкодування 

витрат на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу 

66941,15 - 66941,15 62382,25 - 62382,25 -4558,90 - -4558,90 

           

 Усього 76708,96 - 76708,96 72150,06 - 72150,06 -4558,90 - -4558,90 

Відхилення виникло у зв’язку із зміною реквізитів рахунку одержувача коштів 

 

 

6. 

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які 

виконуються в межах бюджетної програми: 

(грн) 

 

Найменування 

місцевої / 

регіональної 

програми 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 10 

          

          

Усього          

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

N 

 

з/п 

Показники 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформа

ції 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

Відхилення 



(наданих кредитів) 

    
загальни

й фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спеці

альни

й 

фонд 

усього 
загальни

й фонд 

спец

іаль

ний 

фон

д 

усього 

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

 
Погашення кредиторської 

заборгованості 
           

1 якості            

 
Питома вага відшкодованих 

субсидій до нарахованих 
% 

Розраху

нок 
100 - 100 100 - 100 - - - 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 

Забезпечення надання субси 

дії населенню для відшкодува 

ння витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

           

1 затрат            

 

Витрати на надання субсидій 

на оплату витрат на 

придбання твердого та 

пічного побутового палива і 

скрапленого газу 

Грн. 
Кошто 

рис 
66941,15 - 66941,15 62382,25 - 62382,25 -4558,90 - -4558,90 

Пояснення: у зв’язку із зміною реквізитів рахунку одержувача коштів 

2 продукту            

 
Кількість одержувачів 

субсидій 

Домого

сподар

ств  

Звіт 

форма 1-

субсидії 

(ЖКП) 

15 - 15 16 - 16 1 - 1 

Пояснення: у зв’язку із збільшенням кількості звернень 

3 ефективності            



 

Середній розмір субсидій на 

оплату витрат на придбання 

твердого та пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу 

Грн./до

м. 

Розраху

нок 
4462,74 - 4462,74 3898,89 - 3898,89 -563,85 - -563,85 

Пояснення: у зв’язку із збільшенням кількості одержувачів субсидії 

4 якості            

 
Питома вага відшкодованих 

послуг до нарахованих 
% 

Розраху

нок 
100 - 100 100 - 100 - - - 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників 

 

 

Керівник установи головного 

розпорядника 

бюджетних коштів 

  

__________ 

(підпис) 
  

Яремчук Л.В. 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер установи головного 

розпорядника бюджетних коштів 

__________ 

(підпис) 

Ткачук Г.П. 

(ініціали та прізвище) 
 

 
 


