
0,00 330 522,01 -7,99 0,00

загальний усьогоспеціальний 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

74

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

3. 0213210

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

 усього

1 2

330 522,01 -7,99

загальний 

0,00

спеціальний 

0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми

усього

330 530,00

8 9 10

Причиною відхилення є економія коштів по оплаті праці з нарахуванням.

-7,99

-7,99УСЬОГО 330 530,00 0,00 330 530,00 330 522,01

загальний 

фонд

330 530,00 330 522,01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування відповідального виконавця)

1050

(найменування бюджетної програми)

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

0,00

усього
спеціальний 

фонд
усього

3

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

  гривень

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

1 Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Організація та проведення громадських робіт

11

загальний 

  гривень

усього

Відхилення

спеціальний 

5

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



Міський голова     В.І. Колісніченко

(підпис)

1

Програма організації оплачувальних 

громадських робіт на  території Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
330 530,00

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(ініціали та прізвище)

Продукту

Причиною відхилення є економія коштів по оплаті праці з нарахуванням.

усьогоспеціальний загальний спеціальний усьогоспеціальний 

осіб Внутрішній облік 145 0

(ініціали та прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма надає можливість додаткового стимулювання мотивації до праці безробітних осіб на комунальних підприємствах об'єднаної територіальної громади.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В. Черненкова

(підпис)

1 кількість працівників

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
Відхилення

-7,99330 530,00 330 522,01 0,00

усьогозагальний загальний 

330 522,01 0,00 -7,99

-7,99 0,00 -7,99Усього 330 530,00 0,00 330 530,00 330 522,01 0,00 330 522,01

145 0 145,00 0,00 0,00 0,00145

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

2279,46 -0,06 0,00 -0,061
середні витрати на 

одного працівника грн.
Розрахунок (кошторис/кількість 

працівників) 2279,52 0 2279,52 2279,46 0

2
Ефективності


