
1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0210150

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 27987956.84 27434449.48 50477.77 27484927.25 -495129.36 -503029.59

1 5 6 7 8 9 11

27987956.84 27434449.48 50477.77 27484927.25 -495129.36 -503029.59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 27929578.84 58378.00 -7900.23

2 3 4 10

Зменшено споживання енергоносіїв та економія коштів по заробітній платі в зв'язку з вакантними посадами. 

Усього 27929578.84 58378.00 -7900.23



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. Структура та загальна 

чисельність апарату 

Гребінківської міської 

ради та її виконавчих 

органів

109.00 85.00 0.00 85.00 -24.00 -24.00

2
од. Журнал реєстрацій

1800.00 3087.00 0.00 3087.00 1287.00 1287.00

3
од. Журнал реєстрацій

2100.00 8086.00 0.00 8086.00 5986.00 5986.00

4
грн. Розрахунок

256770.25 322758.23 593.86 323352.09 66523.56 66581.84

5
од. журнал 

реєстр/штатн.розпис
17.00 36.00 0.00 36.00 19.00 19.00

6
од. журнал 

реєстр/штатн.розпис
19.00 95.00 0.00 95.00 76.00 76.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

7
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість штатних одиниць

109.00 0.00 0.00

наявність вакантних посад

Продукту

кількість прийнятих нормативно-правових 

актів
1800.00 0.00 0.00

ріст по причині приєднання сільських населених пунктів

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг
2100.00 0.00 0.00

ріст по причині приєднання сільських населених пунктів

Ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці
256234.67 535.58 58.28

збільшення навантаження на одиницю персоналу

кількість прийнятих нормативно-правових 

актів на одного працівника
17.00 0.00 0.00

збільшення навантаження на одиницю персоналу

кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
19.00 0.00 0.00

збільшення навантаження на одиницю персоналу

Якості

2 5 6 12

Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, 

заяв, скарг
100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році спостерігається значне збільшення кількості прийнятих та розроблених документів порівняно із запланованими показниками. Листів та звернень прийнято майже в 4 рази більше 

плану і становить 8086 од., а розроблених розпоряджень, рішень на 72% більше і складає 3087 од.. Перевиконання пов'язано з розширенням Гребінківської територіальної громади.  Середні 

витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 66523,56 грн. в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника.



(підпис)

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Аналізуючи виконання програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її 

створення), міської, селищної, сільської рад" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням. Причинами недовикористання коштів за 

даною програмою є економія коштів за статтями оплати праці, в зв'язку вакантними посадами, а також зменшення обсягу споживання енергоносіїв у звітному році.

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 297700.00 297696.25 0.00 297696.25 -3.75 -3.75

2 236800.00 236800.00 0.00 236800.00 0.00 0.00

1 5 6 7 8 9 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради 297700.00 0.00 0.00

видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів 236800.00 0.00 0.00

2 3 4 10

юридичним особам і громадянам



534500.00 534496.25 0.00 534496.25 -3.75 -3.75

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
297700.00 297696.25 0.00 297696.25 -3.75 -3.75

2
236800.00 236800.00 0.00 236800.00 0.00 0.00

534500.00 534496.25 0.00 534496.25 -3.75 -3.75

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 од. Внутрішній облік 25.00 173.00 0.00 173.00 148.00 148.00

2 од. мережа 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

3 од. штатний розпис 1.25 1.25 0.00 1.25 0.00 0.00

4
грн. Кошторис

297700.00 297696.25 0.00 297696.25 -3.75 -3.75

5 шт. журнал реєстрації 250.00 254.00 0.00 254.00 4.00 4.00

6 шт. журнал реєстрації 250.00 254.00 0.00 254.00 4.00 4.00

7
грн. розрахунок

11908.00 1720.78 0.00 1720.78 -10187.22 -10187.22

8
шт. розрахунок

200.00 203.00 0.00 203.00 3.00 3.00

9
шт. розрахунок

200.00 203.00 0.00 203.00 3.00 3.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

10
грн. розрахунок

189440.00 189440.00 0.00 189440.00 0.00 0.00

11

відс. розрахунок

100.00 692.00 0.00 692.00 592.00 592.00

Усього 534500.00 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів на 2021 рік

297700.00 0.00 0.00

Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської 

територіальної громади Полтавської області на 2021 рік

236800.00 0.00 0.00

УСЬОГО 534500.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

Кількість проведених завдань (заходів) 25.00 0.00 0.00

Ріст заходів в зв'язку з розширенням громади

кількість установ 1.00 0.00 0.00

кількість штатних одиниць 1.25 0.00 0.00

Продукту

Обсяг видатків на проведення завдань 

(заходів)
297700.00 0.00 0.00

Кількість опрацьованих звернень 250.00 0.00 0.00

Кількість виданих довідок 250.00 0.00 0.00

Ефективності

Середні витрати на виконання одного 

завдання (заходу) 
11908.00 0.00 0.00

Зменшення площі розміщених оголошеннь

Кількість опрацьованих звернень на 1 

працівника
200.00 0.00 0.00

Кількість виданих довідок на одного 

працівника
200.00 0.00 0.00

2 5 6 12

середні витрати на утримання 1 штатної 

одиниці
189440.00 0.00 0.00

Якості

Відсоток кількості проведених завдань 

(заходів), до кількості завдань (заходів) , які 

планується провести 

100.00 0.00 0.00



12 відс. розрахунок 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

13 відс. розрахунок 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Відхилення за рахунок значного збільшення кількості заходів.

Частка вчасно опрацьованих звернень 100.00 0.00 0.00

Частка вчасно виданих довідок 100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році Трудовим архівом виконано планові результативні показники. За Програмою інформаційного забезпечення діяльності спостерігається збільшення кількості заходів на 148 

одиниць, що пояснюється збільшенням інформації за рахунок приєдання сільських рад Гребінківського району до Гребінківської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань бюджетної програми дали змогу забезпечити роботу Трудового архіву, а також висвітлити інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих 

органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднити прийняті рішення, розпорядження, регуляторні акти.

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

2

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

2
5409300.00 5409249.67 0.00 5409249.67 -50.33 -50.33

1 5 6 7 8 9 11

5409300.00 5409249.67 0.00 5409249.67 -50.33 -50.33

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2010   0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної медичної допомоги 

5409300.00 0.00 0.00

2 3 4 10

Усього 5409300.00 0.00 0.00



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1

5409300.00 5409249.67 0.00 5409249.67 -50.33 -50.33

5409300.00 5409249.67 0.00 5409249.67 -50.33 -50.33

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 од. штатний розпис 236.00 236.00 0.00 236.00 0.00 0.00

2
тис.од. Ф. 20 статистичного 

звіту
19686.00 18622.00 0.00 18622.00 -1064.00 -1064.00

3
осіб Ф. 20 статистичного 

звіту
2159.00 1858.00 0.00 1858.00 -301.00 -301.00

4
осіб Ф. 20 статистичного 

звіту
90894.00 74191.00 0.00 74191.00 -16703.00 -16703.00

5
днів Ф. 20 статистичного 

звіту
10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00

6
днів Ф. 20 статистичного 

звіту
231.00 219.00 0.00 219.00 -12.00 -12.00

7
відс. Ф. 20 статистичного 

звіту
28.60 29.10 0.00 29.10 0.50 0.50

8
відс. Ф. 20 статистичного 

звіту
70.70 50.10 0.00 50.10 -20.60 -20.60

1 3 4 7 8 9 10 11 13

9
відс. Ф. 20 статистичного 

звіту
10.60 20.60 0.00 20.60 10.00 10.00

10
відс. Ф. 20 статистичного 

звіту
0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська 

лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік

5409300.00 0.00 0.00

УСЬОГО 5409300.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість штатних одиниць 236.00 0.00 0.00

Продукту

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах
19686.00 0.00 0.00

В зв'язку із запровадженням карантинних заходів COVID-19, наказом МОЗ було заборонено планову госпіталізацію та амбулаторний прийом крім екстренних випадків. Це зумовило значне зменшення кількості ліжко-днів у стаціонарі

кількість пролікованих хворих у стаціонарі
2159.00 0.00 0.00

кількість лікарських відвідувань (у 

поліклінічних відділеннях лікарень)
90894.00 0.00 0.00

В зв'язку із запровадженням карантинних заходів COVID-19, наказом МОЗ було заборонено планову госпіталізацію та амбулаторний прийом крім екстренних випадків. Це зумовило значне зменшення кількості лікарських відвідувань.

Ефективності

середня тривалість лікування в стаціонарі 

одного хворого
10.00 0.00 0.00

завантаженість ліжкового фонду у звичайних 

стаціонарах
231.00 0.00 0.00

В зв'язку із запровадженням карантинних заходів COVID-19, наказом МОЗ було заборонено планову госпіталізацію та амбулаторний прийом крім екстренних випадків. Це зумовило зменшення ліжкового фонду.

Якості

рівень виявлення захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх стадіях
28.60 0.00 0.00

рівень виявлення захворювань на ранніх 

стадіях
70.70 0.00 0.00

2 5 6 12

зниження рівня захворюваності порівняно з 

попереднім роком
10.60 0.00 0.00

зниження показника летальності
0.50 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників



(підпис)

(підпис)

Покращення стану надання вторинної та амбулаторної спеціальної медичної допомоги населенню. Зниження показників захворюваності.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти забезпечили виконання заходів бюджетної програми щодо поповнення матеріального резерву засобів індивідуального захисту для забезпечення медичних працівників 

лікувальної установи в період спалаху короновірусної хвороби COVID-19. Реалізація програми забезпечує можливість надання медичної допомоги населенню.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0212111

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
5985106.00 5985098.28 0.00 5985098.28 -7.72 -7.72

1 5 6 7 8 9 11

5985106.00 5985098.28 0.00 5985098.28 -7.72 -7.72

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2111   0726 
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

5985106.00 0.00 0.00

2 3 4 10

Усього 5985106.00 0.00 0.00



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1

5985106.00 5985098.28 0.00 5985098.28 -7.72 -7.72

5985106.00 5985098.28 0.00 5985098.28 -7.72 -7.72

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 од. штатний розпис 136.25 141.25 0.00 141.25 5.00 5.00

2

осіб звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

1577.00 1788.00 0.00 1788.00 211.00 211.00

3

осіб звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

21601.00 21316.00 0.00 21316.00 -285.00 -285.00

4

осіб звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

51280.00 63662.00 0.00 63662.00 12382.00 12382.00

5

од. звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

7677.00 6838.00 0.00 6838.00 -839.00 -839.00

6

од. звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

1560.00 1648.00 0.00 1648.00 88.00 88.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

7

відс. звіт лікувально-

профілактичного 

закладу

100.00 79.00 0.00 79.00 -21.00 -21.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання 

населенню медичних послуг на 2021 рік

5985106.00 0.00 0.00

УСЬОГО 5985106.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість штатних посад 136.25 0.00 0.00

Продукту

кількість пролікованих хворих

1577.00 0.00 0.00

кількість прикріпленого населення

21601.00 0.00 0.00

Причиною відхилення є зменшення населення громади

кількість лікарських відвідувань

51280.00 0.00 0.00

Ефективності

середня кількість відвідувань на 1 лікаря

7677.00 0.00 0.00

Зниження рахунок збільшення фактично зайнятих посад

кількість прикріпленого населення на 1 

лікаря, який надає первинну допомогу 1560.00 0.00 0.00

Збільшилась кількість укладених договорів з лікарями на медичне обслуговування

2 5 6 12

Якості

забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями 100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників



(підпис)

(підпис)

У звітному році спостерігається збільшення кількості лікарських відвідувань на 24%, порівняно із запланолваним показником. Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря також зросла 5% 

порівняно з планом. Крім цього, відбулося зменшення навантаження по відвідуваннях  з 7677 осіб  до 6838 осіб на одного лікаря.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дало змогу забезпечити Центром первинно медико-санітарної допомоги надання якісних медичних послуг населенню первинного рівня.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0212144

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 620778.00 620777.29 0.00 620777.29 -0.71 -0.71

620778.00 620777.29 0.00 620777.29 -0.71 -0.71

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2144   0763 
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий

діабет
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на лікування хворих на цукровий діабет

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними медичними препаратами

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 620778.00 0.00 0.00

Усього 620778.00 0.00 0.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
грн. кошторис

620778.00 620777.29 0.00 620777.29 -0.71 -0.71

2
осіб звіт

102.00 110.00 0.00 110.00 8.00 8.00

3 грн. розрахунок 6086.06 5643.43 0.00 5643.43 -442.63 -442.63

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

видатки на забезпечення медикаментами 

хворих на цукровий діабет
620778.00 0.00 0.00

Продукту

кількість хворих на цукровий діабет, що 

забезпечуються препаратами інсуліну
102.00 0.00 0.00

Збільшення хворих

Ефективності

середні витрати на одного хворого 6086.06 0.00 0.00

зменшення цін на ліки

Якості

забезпеченість хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну
100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році збільшилась кількість інсулінозалежних на 8 осіб, порівняно із запланованим показником, і становить 110 чоловік. 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечило придбання життєво важливих ліків для хворих на цукровий діабет.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213031

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
62.34 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00

62.34 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00Усього 62.34 0.00 0.00

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

62.34 0.00 0.00

Завдання

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування. 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

3031   1030 
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до

законодавства
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
62.34 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00

62.34 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
грн. кошторис

62.34 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00

2
осіб звіт

6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00

3
грн. розрахунок

10.39 10.39 0.00 10.39 0.00 0.00

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники за даною бюджетною програмою виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми забезпечило надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

частка пільговиків, які отримали пільги на 

житлово-комунальні послуги
100.00 0.00 0.00

Ефективності

середній розмір  відшкодування житлово-

комунальних послуг
10.39 0.00 0.00

Продукту

кількість отримувачів пільг на житлово-

комунальних послуг
6.00 0.00 0.00

Затрат

обсяг витрат на відшкодування житлово-

комунальних послуг
62.34 0.00 0.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 62.34 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

62.34 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

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



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213032

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 25000.00 8645.19 0.00 8645.19 -16354.81 -16354.81

25000.00 8645.19 0.00 8645.19 -16354.81 -16354.81

гривень

Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.

Усього 25000.00 0.00 0.00

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку 25000.00 0.00 0.00

Завдання

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування. 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 

автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

3032   1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
25000.00 8645.19 0.00 8645.19 -16354.81 -16354.81

25000.00 8645.19 0.00 8645.19 -16354.81 -16354.81

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
грн. кошторис

25000.00 8645.19 0.00 8645.19 -16354.81 -16354.81

2
осіб звіт

50.00 14.00 0.00 14.00 -36.00 -36.00

3
грн. розрахунок

500.00 617.51 0.00 617.51 117.51 117.51

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році спостерігається зменшення кількості отримувачів пільг на послуги зв'язку на 36 осіб. Причиною є відмова користувачів стаціонарних телефонів від застарілих засобів зв'язку на 

користь сучасного мобільного зв'язку. Також слід відмітити, що внаслідок інфляційних процесів відбулося здорожчання середньої вартості послуги на 117,51 грн. і становить 617,51 грн. 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити надання пільг окремим категоріям громалян з оплати зв'язку.  

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Ріст середньої вартості внастідок інфляції

Якості

питома вага пільговиків, які отримали пільгові 

послуги
100.00 0.00 0.00

Відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.

Ефективності

середня вартість витрат на надання пільг з 

послуг зв'язку 
500.00 0.00 0.00

Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.

Продукту

кількість отримувачів пільг на оплату послуг 

зв'язку (користування телефоном)
50.00 0.00 0.00

Затрат

обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку
25000.00 0.00 0.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

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 за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.

УСЬОГО 25000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 

25000.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213033

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1700000.00 1699966.25 0.00 1699966.25 -33.75 -33.75

1700000.00 1699966.25 0.00 1699966.25 -33.75 -33.75

гривень

Усього 1700000.00 0.00 0.00

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян

1700000.00 0.00 0.00

Завдання

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

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 

автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

3033   1070 
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1700000.00 1699966.25 0.00 1699966.25 -33.75 -33.75

1700000.00 1699966.25 0.00 1699966.25 -33.75 -33.75

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

1700000.00 1699966.25 0.00 1699966.25 -33.75 -33.75

2

осіб звіт

6975.00 6300.00 0.00 6300.00 -675.00 -675.00

3

грн. розрахунок

20.31 22.49 0.00 22.49 2.18 2.18

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 спостерігається зменшення кількості осіб, що мають право на пільговий проїзд на 675 осіб і становить 6300 осіб. Також сліж відмітити, що середньомісячний розмір компенсації 

автомобільним транспортом на одну особу зріс на 2,18 грн., що пояснюється інфляційними процесами в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян.  

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

Міський голова

питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих
100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

середньомісячний розмір компенсації за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом 20.31 0.00 0.00

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Ріст цін на проїзд

Якості

кількість осіб, які мають право на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 6975.00 0.00 0.00

Смертність, зміна місця проживання на користь інших громад.

Ефективності

обсяг витрат для проведення розрахунків за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом 1700000.00 0.00 0.00

Продукту

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

1700000.00 0.00 0.00

УСЬОГО 1700000.00 0.00 0.00

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213035

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
133000.00 117992.50 0.00 117992.50 -15007.50 -15007.50

1 5 6 7 8 9 11

133000.00 117992.50 0.00 117992.50 -15007.50 -15007.50

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

2 3 4 10

зменшення кількості пільговиків, що скористалися послугами перевезення залізничним транспортом

Усього 133000.00 0.00 0.00

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом

133000.00 0.00 0.00

Завдання

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на 

автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

3035   1070 
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на залізничному транспорті
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
133000.00 117992.50 0.00 117992.50 -15007.50 -15007.50

133000.00 117992.50 0.00 117992.50 -15007.50 -15007.50

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

133000.00 117992.50 0.00 117992.50 -15007.50 -15007.50

2

од. договір

2.00 3.00 0.00 3.00 1.00 1.00

3
грн. розрахунок

5541.67 3277.57 0.00 3277.57 -2264.10 -2264.10

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році відшкодування за пільговий проїзд проводилось трьом залізницям: Південно-Західній, Південній та Одеській. Внаслідок зменшення кількості пільговиків, що скористалися 

послугами перевезення та збільшенням кількості підспиємств, порівняно з планом, середньомісячний розмір компенсації на одне підприємство залізничного транспорту знизився на 2264,10 

грн. і становить 3277,57 грн. 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.  

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

зниження місячного розміру компенсації на одне підприємство через збільшення кількості підспиємств

Якості

питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих
100.00 0.00 0.00

Ефективності

середньомісячний розмір компенсації за 

пільговий проїзд залізничним транспортом
5541.67 0.00 0.00

зменшення кількості пільговиків, що скористалися послугами перевезення залізничним транспортом

Продукту

кількість підприємств - отримувачів 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

2.00 0.00 0.00

Затрат

обсяг витрат для проведення розрахунків за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом

133000.00 0.00 0.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 133000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма  соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на  2021 рік 

133000.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213050

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 112400.00 112303.03 0.00 112303.03 -96.97 -96.97

112400.00 112303.03 0.00 112303.03 -96.97 -96.97

гривень

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Усього 112400.00 0.00 0.00

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадянн, які 112400.00 0.00 0.00

Завдання

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастроф

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, 

безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

3050   1070 
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
112400.00 112303.03 0.00 112303.03 -96.97 -96.97

112400.00 112303.03 0.00 112303.03 -96.97 -96.97

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
осіб звіт

260.00 25.00 0.00 25.00 -235.00 -235.00

2
осіб звіт

6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00

3
грн. розрахунок

367.00 3817.72 0.00 3817.72 3450.72 3450.72

4
грн/рік розрахунок

3396.00 2810.00 0.00 2810.00 -586.00 -586.00

5
відс. розрахунок

100.00 10.00 0.00 10.00 -90.00 -90.00

6
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року 6 осіб отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 16 860 грн. Середні витрати на 1 послугу зубопротезування знизились на 17%, порівняно з планом, 

і становлять 2810 грн. З 260 осіб, що мають право на пільгове медичне обслуговування, звернулись 25 осіб і отримали ліки за пільговими рецептами. Середня вартість ліків на 1 особу 

становить 3817,72 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання даної програми дало змогу забезпечити пільговим зубопротезуванням та безкоштовними ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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

Міський голова

Зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків

відсоток громадян, які одержали послуги з 

безоплатного зубопротезування
100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення по причині зниження вартості зубопротезних робіт

Якості

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

відсоток громадян, які одержали безоплатні 

ліки
100.00 0.00 0.00

середня вартість пільги на безоплатне 

придбання ліків на одну особу
367.00 0.00 0.00

середня вартість послуги на безоплатне 

зубопротезування на одну особу
3396.00 0.00 0.00

Зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків

кількість одержувачів пільгових послуг із 

безоплатного зубопротезування
6.00 0.00 0.00

Ефективності

Продукту

кількість одержувачів безоплатних ліків за 

рецептами лікарів
260.00 0.00 0.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 112400.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 

112400.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213104

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 5 6 7 8 9 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3104   1020 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,

які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

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

Завдання

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

2 3 4 10



1

8087986.00 7658796.84 413611.69 8072408.53 -3.16 -15577.47

8087986.00 7658796.84 413611.69 8072408.53 -3.16 -15577.47

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
22612.50 22612.50 0.00 22612.50 0.00 0.00

22612.50 22612.50 0.00 22612.50 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. положення про 

територіальний центр 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00

2 од. мережа 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

3 од. штатний розпис 86.00 73.00 0.00 73.00 -13.00 -13.00

4

од. штатний розпис

51.25 43.50 0.00 43.50 -7.75 -7.75

5

осіб ф.12 соц-річна

2200.00 1396.00 0.00 1396.00 -804.00 -804.00

6

осіб ф.12 соц-річна

2200.00 1396.00 0.00 1396.00 -804.00 -804.00

7
осіб ф.12 соц-річна

480.00 444.00 0.00 444.00 -36.00 -36.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

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

7658800.00 429186.00 -15574.31

Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку із закінченням бюджетного року.

Усього 7658800.00 429186.00 -15574.31

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма  соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на  2021 рік 

22612.50 0.00 0.00

УСЬОГО 22612.50 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість відділень у тому числі кількість 

стаціонарних відділень постійного та 

тимчасового проживання

4.00 0.00 0.00

кількість установ 1.00 0.00 0.00

кількість штатних одиниць персоналу 86.00 0.00 0.00

Відхилення за рахунок вакантних посад

кількість штатних одиниць персоналу у тому 

числі соціальних працівників та робітників, які 

надають соціальні послуги

51.25 0.00 0.00

Вакантні посади

Продукту

чисельність осіб, які потребують соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 2200.00 0.00 0.00

Карантинні обмеження

чисельність осіб, забезпечених соціальним 

обслуговуванням (наданням соціальних 

послуг)

2200.00 0.00 0.00

кількість осіб, які отримують соціальні послуги 

постійно
480.00 0.00 0.00

2 5 6 12

Карантинні обмеження

Ефективності



8

грн. розрахунок

3676.35 5486.24 296.28 5782.52 2004.97 2106.17

9

осіб розрахунок

43.00 32.00 0.00 32.00 -11.00 -11.00

10

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

середні витрати на соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг) 1 особи 

територіальним центром, за винятком 

стаціонарних відділень, на рік

3481.27 195.08 101.20

Причиною є зменшення кількості осіб які отримують послуги

кількість обслуговуваних осіб на одну штатну 

одиницю працівника (робітника), які надають 

соціальні послуги

43.00 0.00 0.00

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Карантинні обмеження

Якості

відсоток осіб, охоплених соціальним 

обслуговуванням, до загальної чисельності 

осіб, які потребують соціальних послуг
100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2021 року соціальним обслуговуванням охоплено 1396 громаядн, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, перебувають у складних 

життєвих обставинах, що становить 100% від загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг. Спостерігається значне зменшення кількості отримувачів соціальних послуг в 

порівнянні з плановим показником 2200 осіб. Причиною суттєвого зменшення є часткове призупинення надання соціальних послуг, у зв'язку з розповсюдженням пандемії короновірусної 

хвороби по всій території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити яккісне надання соціальних послуг за місцем проживання грамадянам, не здатних до самообслуговування, а також перевезення дітей з 

інвалідністю до Лубенського міського центру комплексної реабілітації.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213121

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1

423600.00 423600.00 0.00 423600.00 0.00 0.00

1 5 6 7 8 9 11

423600.00 423600.00 0.00 423600.00 0.00 0.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3121   1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація місцевих програм підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

423600.00 0.00 0.00

2 3 4 10

Усього 423600.00 0.00 0.00



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
423600.00 423600.00 0.00 423600.00 0.00 0.00

423600.00 423600.00 0.00 423600.00 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2
осіб штатний розпис

2.25 2.25 0.00 2.25 0.00 0.00

3

од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

4

од. особові справи

7.00 9.00 0.00 9.00 2.00 2.00

5

грн. внутрішній облік

423600.00 423600.00 0.00 423600.00 0.00 0.00

6

грн. внутрішній облік

188266.67 188266.67 0.00 188266.67 0.00 0.00

7
грн. внутрішній облік

60514.27 47066.67 0.00 47066.67 -13447.60 -13447.60

8
грн. внутрішній облік

470.67 516.59 0.00 516.59 45.92 45.92

1 3 4 7 8 9 10 11 13

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних 

служб на 2021 рік

423600.00 0.00 0.00

УСЬОГО 423600.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді,
1.00 0.00 0.00

кількість штатних працівників центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.25 0.00 0.00

Продукту

кількість закладів, що надають соціальні 

послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність 

яких координується центрами соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді

1.00 0.00 0.00

кількість дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей, сімей патронатних 

вихователів, сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, охоплених 

соціальним супроводом/супроводженням

7.00 0.00 0.00

Відхилення виникли у зв'язку із погіршенням життєвих обставин у сім'ях

Ефективності

середні витрати на утримання одного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 423600.00 0.00 0.00

середні витрати на забезпечення діяльності 

одного працівника центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді

188266.67 0.00 0.00

середні витрати на здійснення соціального 

супроводу
60514.27 0.00 0.00

середні витрати на надання однієї соціальної 

послуги
470.67 0.00 0.00

2 5 6 12

Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом та зменшенням кількості наданих послуг через карантин

Якості



9

осіб річний звіт

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

10

осіб Календарний план 

ОЦСССДМ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11
од. річний звіт

900.00 820.00 0.00 820.00 -80.00 -80.00

12

відс. внутрішній облік

3.00 17.00 0.00 17.00 14.00 14.00

13

відс. внутрішній облік

20.00 -33.00 0.00 -33.00 -53.00 -53.00

(підпис)

(підпис)

кількість підготовлених кандидатів в опікуни, 

піклувальники, прийомні батьки та батьки-

вихователі, які пройшли підготовку та стали 

прийомними батьками або батьками-

вихователями

1.00 0.00 0.00

кількість підготовлених прийомних батьків, 

батьків-вихователів, які пройшли навчання з 

метою підвищення їхнього виховного 

потенціалу

0.00 0.00 0.00

кількість послуг, які надані центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
900.00 0.00 0.00

динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано 

соціальні послуги (порівняно з минулим 

роком)

3.00 0.00 0.00

динаміка** кількості сімей та осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, 

знятих з соціального супроводу з позитивним 

результатом, порівняно з минулим роком

20.00 0.00 0.00

Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році порівняно збільшилась кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах на 2 од., порівняно із запланованим показником, та становить 9 сімей. Середні 

витрати на здійснення соціального супроводу зменшились на 13447,60 грн., натомість середні витрати на надання однієї соціальної послуги зросли на 45,92 грн. і становлять 516,59 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило забезпечити Гребінківським міським центром соціальних служб надання якісних соціальних послуг, соціального супроводу сім'ям, які цього потребують.  

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213160

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3160   1010 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги

16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10



1

364000.00 323402.76 0.00 323402.76 -40597.24 -40597.24

364000.00 323402.76 0.00 323402.76 -40597.24 -40597.24

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
364000.00 323402.76 0.00 323402.76 -40597.24 -40597.24

364000.00 323402.76 0.00 323402.76 -40597.24 -40597.24

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

осіб звіт

50.00 30.00 0.00 30.00 -20.00 -20.00

2

осіб звіт

17.00 10.00 0.00 10.00 -7.00 -7.00

3

осіб звіт

14.00 9.00 0.00 9.00 -5.00 -5.00

4

осіб звіт

9.00 5.00 0.00 5.00 -4.00 -4.00

5

осіб звіт

10.00 6.00 0.00 6.00 -4.00 -4.00

6
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 

з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що 

обслуговуються соціальними службами)

364000.00 0.00 0.00

Зменшення кількості отримувачів компенсації

Усього 364000.00 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

364000.00 0.00 0.00

Зменшення кількості отримувачів компенсації

УСЬОГО 364000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Продукту

кількість фізичних осіб, яким виплачується 

компенсація за надання соціальних послуг з 

них

50.00 0.00 0.00

Зменшення кількості осіб, що здійснюють догляд за людьми нездатних до самообслуговування

кількість фізичних осіб, яким виплачується 

компенсація за надання соціальних послуг, 

осіб, з них особи з інвалідністю I групи
17.00 0.00 0.00

кількість фізичних осіб, яким виплачується 

компенсація за надання соціальних послуг, 

осіб, з них громадяни похилого віку

14.00 0.00 0.00

кількість фізичних осіб, яким виплачується 

компенсація за надання соціальних послуг, 

осіб, з них особи з інвалідністю II групи
9.00 0.00 0.00

кількість фізичних осіб, яким виплачується 

компенсація за надання соціальних послуг, 

осіб, з них особи з інвалідністю III групи
10.00 0.00 0.00

Якості

питома вага кількості призначених 

компенсацій до кількості звернень за 100.00 0.00 0.00

2 5 6 12

призначенням компенсації

Аналіз стану виконання результативних показників



(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

У звітному році спостерігається зменшення кількості одержувачів компенсацій на 20 осіб, порівняно із запланованим показником. 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми дозволило забезпечити виплатити компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 

з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213192

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00

110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00

гривень

Усього 110000.00 0.00 0.00

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни 

та чорнобильців

110000.00 0.00 0.00

Завдання

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

3192   1030 
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1

95000.00 95000.00 0.00 95000.00 0.00 0.00

2
15000.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00

110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00

2

од. Мережа розпорядників 

і одержувачів коштів 

місцевого бюджету
2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00

3
грн. розрахунок

55000.00 55000.00 0.00 55000.00 0.00 0.00

4
відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані показники виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній прграмі забезпечено надання фінансової підтримки двом Громадським організаціям в повній мірі

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

Рівень забезпечення фінансовою підтримкою 

громадських організацій
100.00 0.00 0.00

Ефективності

Середня сума фінансової підтримки однієї 

громадської організації 
55000.00 0.00 0.00

Продукту

Кількість громадських організацій,яким 

планується надання фінансової підтримки 
2.00 0.00 0.00

Затрат

Обсяг витрат на забезпечення надання 

фінансової підтримки громадським 

організаціям

110000.00 0.00 0.00

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

УСЬОГО 110000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Програма сприяння діяльності громадської організації «Інвалідів та 

ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» на 2021 рік 

15000.00 0.00 0.00

2 3 4 10

Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації 

ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 

95000.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213210

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 635036.78 634358.98 0.00 634358.98 -677.80 -677.80

635036.78 634358.98 0.00 634358.98 -677.80 -677.80

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3210   1050 Організація та проведення громадських робіт 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації та проведення робіт

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення організації та проведення робіт 635036.78 0.00 0.00

Усього 635036.78 0.00 0.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
635036.78 634358.98 0.00 634358.98 -677.80 -677.80

635036.78 634358.98 0.00 634358.98 -677.80 -677.80

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 осіб внутрішній облік 190.00 88.00 0.00 88.00 -102.00 -102.00

2 грн. розрахунок 3342.30 7208.62 0.00 7208.62 3866.32 3866.32

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма організації оплачувальних громадських робіт на території 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 

635036.78 0.00 0.00

УСЬОГО 635036.78 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Продукту

кількість працівників 190.00 0.00 0.00

Знизилась кількість працівників, залучених до громадських робіт

Ефективності

середні витрати на одного працівника 3342.30 0.00 0.00

Ріст витрат на одного працівника пов'язаний із збільшенням мінімальної заробітної плати та зменшенням кількості залучених працівників

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році зменшилась кількість залучених працівників, порівняно із запланованим показником, на 102 особи і становить 88 осіб, натомість зросли витрати на одного працівника і 

становлять 7208,62 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1844369.66 1622721.31 1001.40 1623722.71 -220646.35 -220646.95

1844369.66 1622721.31 1001.40 1623722.71 -220646.35 -220646.95

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3242   1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне 

сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям 

населення

1843367.66 1002.00 -0.60

Відмова отримувачів від оздоровлення у зв'язку з карантином, зменшення звернень громадян на отримання допомоги внаслідок карантинних обмежень.

Усього 1843367.66 1002.00 -0.60

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



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1105369.66 907721.31 0.00 907721.31 -196646.35 -197648.35

2
90000.00 86000.00 0.00 86000.00 -4000.00 -4000.00

3

159000.00 149000.00 0.00 149000.00 -10000.00 -10000.00

4
490000.00 480000.00 0.00 480000.00 -10000.00 -10000.00

1844369.66 1622721.31 0.00 1622721.31 -220646.35 -221648.35

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
осіб журнал реєстрації 

допомог
708.00 905.00 0.00 905.00 197.00 197.00

2

грн. Розрахунок 

(кошторис/кількість 

прийнятих 

розпоряджень, щодо 

наданих допомог)

2605.05 1793.06 1.11 1794.17 -810.57 -810.88

1 3 4 7 8 9 10 11 13

3

відс. Розрахунок ( кількість 

осіб, які отримали 

допмогу в поточному 

році до минулого року)

100.00 139.00 0.00 139.00 39.00 39.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 

1104367.66 1002.00 -1002.00

отримувачів від оздоровлення у зв'язку з карантином, зменшення звернень громадян на отримання допомоги

Програма соціального захисту воїнів інтернаціоналістів, які приймали участь 

у військових конфліктах за межами України на 2021 рік 

90000.00 0.00 0.00

зменшення кількості воїнів-інтернаціоналістів

Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної 

операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

159000.00 0.00 0.00

зменшення звернень на отримання допомог

Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді 

на 2021 рік

490000.00 0.00 0.00

зменшення звернень на отримання допомог

УСЬОГО 1843367.66 1002.00 -1002.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Продукту

кількість одержувачів фінансової допомоги
708.00 0.00 0.00

Ріст кількості одержувачів пов'язваний з розширенням громади

Ефективності

середній розмір допомоги на одну особу

2603.63 1.42 -0.31

Зменшення середнього розміру допомоги внаслідок збільшення кількості одержувачів допомог. внаслідок 

Якості

2 5 6 12

динаміка** кількості осіб, яким протягом року 

надано одноразову фінансову допомогу 

(порівняно з минулим роком) 100.00 0.00 0.00

Ріст кількості одержувачів пов'язваний з розширенням громади

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році кількість одержувачів допомог зросла на 39%, порівняно з минулим роком. Середній розмір на одну допомогу зменшився, порівняно із планом, на 811,99  грн. і становить 

1794,17 грн. 



(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За всіма зверненнями громадян про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата, що свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо 

залежав від підстав для її надання.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0215011

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

2

3

4

5

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

5011   0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Забезпечення створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

Проведення навчально-тренувальних зборів  з  олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських  видів спорту.

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
210000.00 206950.03 0.00 206950.03 -3049.97 -3049.97

210000.00 206950.03 0.00 206950.03 -3049.97 -3049.97

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
210000.00 206950.03 0.00 206950.03 -3049.97 -3049.97

210000.00 206950.03 0.00 206950.03 -3049.97 -3049.97

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. Календар матчів на 

2021 рік, Програма 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади щодо 

розвитку футболу на 

2021 рік

29.00 30.00 0.00 30.00 1.00 1.00

2

од. Календар матчів на 

2021 рік, Програма 

Гребінківської міської 

територіальної 
580.00 750.00 0.00 750.00 170.00 170.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

громади щодо 

розвитку футболу на 

2021 рік

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

210000.00 0.00 0.00

Усього 210000.00 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку 

футболу на 2021 рік

210000.00 0.00 0.00

УСЬОГО 210000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість заходів з олімпійських видів спорту

29.00 0.00 0.00

Збільшилась кількість спортивних заходів

Продукту

кількість людино-днів участі у регіональних 

змаганнях з олімпійських видів спорту

580.00 0.00 0.00

2 5 6 12

Збільшився кількісний склад спортивної команди

Ефективності



3

грн. Розрахунок 

(кошторис/кількість 

людино-днів участі у 

регіональних 

змаганнях з 

олімпійських видів 

спорту)

362.07 275.93 0.00 275.93 -86.14 -86.14

4

відс. Розрахунок

80.00 100.00 0.00 100.00 20.00 20.00

(підпис)

(підпис)

середні витрати на один людино-день участі у 

регіональних змаганнях з олімпійських видів 

спорту

362.07 0.00 0.00

Зниження середнії витрат в зв'язку зі збільшенням гравців

Якості

динаміка кількості спортсменів, які беруть 

участь у регіональних змаганнях, порівняно з 

минулим роком

80.00 0.00 0.00

Збільшення гравців

Аналіз стану виконання результативних показників

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

У звітному році проведено на 1 захід більше, ніж заплановано. Також слід відмітити, що зросла кількість людино-днів з на 29% внаслідок збільшення гравців у команді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань по проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту дали змогу забезпечити у звітньому році 30 спортивним заходам, 

що забезпечує здоровий спосіб життя та проведення активного дозвілля
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0215041

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1173262.38 1173262.38 0.00 1173262.38 0.00 0.00

1 5 6 7 8 9 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

5041   0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій 

населення

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення утримання та ефективного використання мережі 

спортивних споруд для

1173262.38 0.00 0.00

2 3 4 10

проведення спортивних заходів



1173262.38 1173262.38 0.00 1173262.38 0.00 0.00

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1173262.38 1173262.38 0.00 1173262.38 0.00 0.00

1173262.38 1173262.38 0.00 1173262.38 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. мережа розпорядників 

і одержувачів коштів 

місцевого бюджету на 

2021 рік

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2

осіб штатний розпис

15.50 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00

3

од. Звіт з фізичної 

культури і спорту 

(Форма№2) 145.00 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00

4

од. Звіт з фізичної 

культури і спорту 

(Форма№2)
4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00

5

грн. Розрахунок 

(кошторис/кількість 

штатних працівників, 

видатки 

7247.76 7247.76 0.00 7247.76 0.00 0.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

на утримання яких 

здійснюються з 

бюджету

Усього 1173262.38 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

1173262.38 0.00 0.00

УСЬОГО 1173262.38 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість комунальних спортивних споруд, 

видатки на утримання/надання фінансової 

підтримки яких/яким здійснюються з бюджету 1.00 0.00 0.00

кількість штатних працівників комунальних 

спортивних споруд, видатки на утримання / 

надання фінансової підтримки яких/яким 

здійснюються з бюджету

15.50 0.00 0.00

Продукту

кількість спортивних заходів на комунальних 

спортивних спорудах, видатки на 

утримання/надання фінансової підтримки 

яких/яким здійснюються з бюджету

145.00 0.00 0.00

кількість спортивних секцій, які проводять 

заняття на комунальних спортивних спорудах, 

од.; кількість одиниць придбаного 

спортивного обладнання та інвентарю для 

комунальних спортивних споруд

4.00 0.00 0.00

Ефективності

середньомісячна заробітна плата одного 

працівника комунальних спортивних споруд, 

видатки на утримання/надання фінансової 

підтримки яких/яким 

7247.76 0.00 0.00

2 5 6 12

здійснюються з бюджету



6

грн. Розрахунок 

(кошторис/кількість 

спортивних секцій, які 

проводять заняття на 

комунальних 

спортивних спорудах)

293315.60 293315.60 0.00 293315.60 0.00 0.00

7

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

8

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

середні витрати на функціонування однієї 

спортивної секції, яка проводить заняття на 

комунальних спортивних спорудах

293315.60 0.00 0.00

Якості

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

динаміка** кількості спортивних заходів 

(навчально-тренувальних зборів, змагань), що 

проводяться на комунальних спортивних 

спорудах видатки на утримання/надання 

фінансової підтримки яких/яким здійснюються 

з бюджету, порівняно з минулим роком 

100.00 0.00 0.00

динаміка** кількості відвідувачів спортивних 

секцій, які проводять заняття на комунальних 

спортивних спорудах, порівняно з минулим 

роком

100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році всі планові показники були виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти за бюджетною програмою "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" дали змогу здійснювати фізкультурно - спортивну роботу проводити спортивні заходи, 

надавати фінансову підтримку комунальному закладу "Спортивний комплекс міста Гребінка".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0215061

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00

1 5 6 7 8 9 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

5061   0810 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій 

населення

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

Завдання

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових 8000.00 0.00 0.00

2 3 4 10

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів



8000.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
8000.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00

8000.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. Програма заходів до 

Дня міста на 2021 рік 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00

2
грн. Розрахунок

1142.86 1142.86 0.00 1142.86 0.00 0.00

3
відс. Розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

Усього 8000.00 0.00 0.00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на  території 

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 

8000.00 0.00 0.00

УСЬОГО 8000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Продукту

кількість фізкультурно-масових заходів для 

населення 7.00 0.00 0.00

Ефективності

середні витрати на проведення одного заходу
1142.86 0.00 0.00

Якості

динаміка** кількості заходів, проведених до 

запланованих
100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники у звітному році виконані в повній мірі.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 Виконання даної бюджетної програми дозволило забезпечити проведення 7 заходів (видів спорту) під час святкування Дня міста.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216012

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 60300.00 37600.00 0.00 37600.00 -22700.00 -22700.00

60300.00 37600.00 0.00 37600.00 -22700.00 -22700.00

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6012   0620 
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових  мереж

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення функціонування теплових мереж

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення функціонування теплових мереж 60300.00 0.00 0.00

Відхилення по причині зниження вартості оцінки теплопостачання та зменшення терміну охорони котельні

Усього 60300.00 0.00 0.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
24300.00 21600.00 0.00 21600.00 -2700.00 -2700.00

2
36000.00 16000.00 0.00 16000.00 -20000.00 -20000.00

60300.00 37600.00 0.00 37600.00 -22700.00 -22700.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2

од. Перелік першого типу 

об’єктів комунальної 

власності 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади для передачі 

в оренду на аукціоні

27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00

3
од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

4
грн. кошторис

36000.00 16000.00 0.00 16000.00 -20000.00 -20000.00

5
грн. розрахунок

24300.00 21600.00 0.00 21600.00 -2700.00 -2700.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

6
грн. розрахунок

1333.33 592.59 0.00 592.59 -740.74 -740.74

7

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

8

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік

24300.00 0.00 0.00

Скорочення терміну охорони котельні

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

36000.00 0.00 0.00

Зниження вартості оцінки теплопостачання

УСЬОГО 60300.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість підприємств, які потребують 

підтримки
1.00 0.00 0.00

кількість об'єктів оцінки теплопостачання

27.00 0.00 0.00

Продукту

кількість підприємств, яким планується 

надання підтримки
1.00 0.00 0.00

обсяг коштів на проведення оцінки об'єктів 

теплопостачання
36000.00 0.00 0.00

Ефективності

середня сума підтримки одного підприємства
24300.00 0.00 0.00

Скорочення терміну охорони котельні

2 5 6 12

середня сума витрат оцінки одного об'єкта 

теплопостачання 
1333.33 0.00 0.00

Зниження вартості оцінки теплопостачання

Якості

відсоток кількості підприємств, яким 

планується надання підтримки, до кількості 

підприємств, які її потребують

100.00 0.00 0.00

відсоток кількості об'єктів по яких планується 

оцінка, до кількості об'єктів по яких проведена 

оцінка

100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників



(підпис)

(підпис)

У звітному році проведено оцінку 27 об'єктів теплопостачання на загальну суму 16000 грн.,що на 56% менше запланованої суми. Це пояснюється зменшенням вартості оцінки одного об'єкта з 

1333,33 грн. до 592,59 грн.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дало змогу провести оцінку об'єктів теплопостачання які передаються в оренду.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216017

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
4077358.00 4077358.00 0.00 4077358.00 0.00 0.00

4077358.00 4077358.00 0.00 4077358.00 0.00 0.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6017   0620 
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального 

господарства

4077358.00 0.00 0.00

Усього 4077358.00 0.00 0.00

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



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
4077358.00 4077358.00 0.00 4077358.00 0.00 0.00

4077358.00 4077358.00 0.00 4077358.00 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2

од. мережа

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

3
грн. розрахунок

4077358.00 4077358.00 0.00 4077358.00 0.00 0.00

4

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального 

господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік

4077358.00 0.00 0.00

УСЬОГО 4077358.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

Кількість комунальних підприємств по 

утриманню та експлуатації житлового фонду, 

які потребують підтримки 

1.00 0.00 0.00

Продукту

Кількість комунальних підприємств по 

утриманню та експлуатації житлового фонду, 

яким планується надання підтримки 
1.00 0.00 0.00

Ефективності

Середня сума підтримки одного підприємства
4077358.00 0.00 0.00

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

Питома вага кількості комунальних 

підприємств, яким планується надання 

підтримки, до кількості комунальних 

підприємств, які її потребують 

100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Планові показники у звітному році виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216030

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

2

3

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
4875030.00 4767599.02 0.00 4767599.02 -107430.98 -107430.98

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6030   0620 Організація благоустрою населених пунктів 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів електромереж

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів

територіальної громади

4875030.00 0.00 0.00

Відхилення відбулося за рахунок економії по наданих послугах (не проводилися роботи по розчищенню доріг від снігу та посипці протиожеледним матеріалом в зв'язку з погодними умовами)



3
257551.00 178394.56 40198.34 218592.90 -12766.44 -38958.10

5132581.00 4945993.58 40198.34 4986191.92 -120197.42 -146389.08

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
4735230.00 4677705.88 0.00 4677705.88 -57524.12 -57524.12

2
257551.00 178394.56 40198.34 218592.90 -12766.44 -38958.10

3
139800.00 89893.14 0.00 89893.14 -49906.86 -49906.86

5132581.00 4945993.58 40198.34 4986191.92 -120197.42 -146389.08

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

4875030.00 4767599.02 0.00 4767599.02 -107430.98 -107430.98

2
грн. кошторис

257551.00 178394.56 40198.34 218592.90 -12766.44 -38958.10

3 га. внутрішній облік 10331.00 10331.00 0.00 10331.00 0.00 0.00

4
од. тех.паспорти мереж

86.00 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

5 грн. розрахунок 471.88 461.48 0.00 461.48 -10.40 -10.40

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів 

електромереж

191161.00 66390.00 -26191.66

Зниження цін на товари і послуги

Усього 5066191.00 66390.00 -26191.66

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

4735230.00 0.00 0.00

Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

191161.00 66390.00 -26191.66

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

139800.00 0.00 0.00

УСЬОГО 5066191.00 66390.00 -26191.66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

обсяг видатків для забезпечення проведення 

благоустрою території населених пунктів 

об`єднаної територіальної громади 
4875030.00 0.00 0.00

Відхилення по причині економії коштів через зменшення обсягу наданих послуг, а також зниження ціни за результатами торгів

обсяг видатків на утримання зовнішнього 

освітлення
191161.00 66390.00 -26191.66

Зниження цін на товари і послуги

Продукту

площа території 10331.00 0.00 0.00

кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць 

населених пунктів територіальної 86.00 0.00 0.00

2 5 6 12

громади 

Ефективності

середні витрати на один га території 471.88 0.00 0.00

Зменшення обсягу наданих послуг, а також зниження ціни за результатами торгів



6
грн. розрахунок

2994.78 2074.36 467.42 2541.78 -148.44 -453.00

7 відс. розрахунок 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

8

відс. розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

середня вартість утримання в належному 

стані одиниці електромереж 
2222.80 771.98 -304.56

Зниження цін на товари і послуги

Якості

відсоток охоплення території 100.00 0.00 0.00

питома вага кількості об`єктів електромереж 

фактично утриманих до запланованих 100.00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році на благоустрій громади використано 4767599,02 грн. що на 107430,98 грн менше, ніж планувалося. Наслідком цього, є і зниження витрат на 1 га тетирорії на 10,40 грн. або на 2% 

від запланованого показника. Для підтримки електромереж у належному стані спрямовано 218592,90 грн., що на 15% менше плану. Також спостерігається і зменшення середньої вартості 

утримання одного об'єкту електроменеж на 453 грн. і складає у звітному році  2541,78 грн. 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити підтримку Гребінківського ККП для підвищення рівня благоустрою громади та утримання в належному технічному стані об`єктів 

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216040

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
36000.00 0.00 0.00 0.00 -36000.00 -36000.00

36000.00 0.00 0.00 0.00 -36000.00 -36000.00

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6040   0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної 

якості

36000.00 0.00 0.00

відсутність потрібного товару на ринку

Усього 36000.00 0.00 0.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
36000.00 0.00 0.00 0.00 -36000.00 -36000.00

36000.00 0.00 0.00 0.00 -36000.00 -36000.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 грн. кошторис 36000.00 0.00 0.00 0.00 -36000.00 -36000.00

2 од. договір 3.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 -3.00

3
грн. розрахунок

12000.00 0.00 0.00 0.00 -12000.00 -12000.00

4

відс. розрахунок

100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

36000.00 0.00 0.00

відсутність товару на ринку

УСЬОГО 36000.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

обсяг видатків 36000.00 0.00 0.00

відсутність товару на ринку

Продукту

кількість заходів 3.00 0.00 0.00

Ефективності

середні витрати на проведення одного заходу
12000.00 0.00 0.00

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

відсоток населення, яке забезпечене питною 

водою належної якості, до загальної кількості 

населення

100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році показники не виконано через відсутність потрібного товару на ринку України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана через тимчасову відсутність водяних насосів із потрібними характеристиками на ринку країни. 

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217130

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
31401.00 0.00 21026.68 21026.68 0.00 -10374.32

31401.00 0.00 21026.68 21026.68 0.00 -10374.32

гривень

Відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості виконаних заходів із землеустрою

Усього 0.00 31401.00 -10374.32

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Здійснення заходів із землеустрою на території громади 0.00 31401.00 -10374.32

Завдання

Виготовлення технічної документації на земельні ділянки

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

7130   0421 Здійснення  заходів із землеустрою 16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
31401.00 0.00 21026.68 21026.68 0.00 -10374.32

31401.00 0.00 21026.68 21026.68 0.00 -10374.32

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. Програми соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади на  2021 рік
3.00 0.00 2.00 2.00 0.00 -1.00

2
грн. Розрахунок

10467.00 0.00 15700.50 15700.50 0.00 5233.50

3

відс. Розрахунок

100.00 0.00 67.00 67.00 0.00 -33.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року проведено два заходи із землеусторою, що на 1 захід менше ніж планувалося. Середня вартість заходу зросла на 50%, порівняно з планом, і становить 15700,50 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені на виконання даної програми, спрямовані на виготовлення подеревної топографічної зйомки території парку по вул. Я.Мудрого та виготовлення подеревної топографічної 

зйомки території парку по вул.Є. Гребінки.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Ріст вартості виготовлення документації із землеустрою

Якості

Відсоток проведених заходів із землеустрою 

на території громади до запланованих 0.00 100.00 -33.00

Відхилення по причині здорожчання вартості виготовлення документації

Ефективності

середня вартість заходу із землеустрою на 

території громади
0.00 10467.00 5233.50

Продукту

Кількість заходів із землеустрою на території 

громади

0.00 3.00 -1.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 0.00 31401.00 -10374.32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

0.00 31401.00 -10374.32

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217322

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7322   0443 Будівництво медичних установ та закладів 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку територій з урахуванням державних, громадських, та приватних інтересів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі 0.00 505000.00 -117446.00

Незакінчення обсягу робіт у звітному році

Усього 0.00 505000.00 -117446.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1

505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 грн. Кошторис 505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

2

од. Програма 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади розвитку та 

підтримки 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Гребінківський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

та покращення 

надання населенню 

медичних послуг на 

2021 рік

1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

3 грн. Розрахунок 505000.00 0.00 387554.00 387554.00 0.00 -117446.00

4
відс. Розрахунок

100.00 0.00 77.00 77.00 0.00 -23.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання 

населенню медичних послуг на 2021 рік

0.00 505000.00 -117446.00

УСЬОГО 0.00 505000.00 -117446.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт 0.00 505000.00 -117446.00

Незакінчення обсягу робіт у звітному році

Продукту

кількість об’єктів, які планується 

відремонтувати

0.00 1.00 0.00

Ефективності

середні витрати на ремонт одного об’єкту 0.00 505000.00 -117446.00

Якості

рівень готовності об’єктів капітального 

ремонту
0.00 100.00 -23.00

Аналіз стану виконання результативних показників

Для реконструкції котельні проведені закупівлі котлів, внесені зміни до робочого проекту (Капітальний ремонт Додаткові роботи.Коригування) Закуплені матеріалидля проведення робітпо 

встановленню котлів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно процедури закупівельбули проведені спрощені закупівлі котлів та виконання робіт по їх встановленню. Договір по встановленню котлів буд продовжений до 31.12.2022 року в зв'язку із 

незакінченими роботами у звітному році, відповідно до титулу перехідної будови та календарного плану.



(підпис)

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217330

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

2 65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

гривень

Відхилення по причині зменшення вартості робіт

Усього 0.00 65000.00 -20450.00

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Реконструкція об'єктів громади 0.00 65000.00 -20450.00

Завдання

Капітальний ремонт та реконструкція об`єктів  комунальної власності

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Забезпечення розвитку територій з урахуванням державних, громадських, та приватних інтересів

5. Мета бюджетної програми

Капітальний ремонт та реконструкція об`єктів  комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

7330   0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 грн. Кошторис 65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

2

од. Програма соціально-

економічного розвитку 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади на  2021 рік
1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

3
грн. Розрахунок

65000.00 0.00 44550.00 44550.00 0.00 -20450.00

4

відс. Розрахунок

100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію одного об'єкта. Витрачено коштів на суму 44550 грн., що на 31% менше запланованого показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозволило виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію дитячого майданчика майданчика біля Будинку культури.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

Питома вага реконструйованих об'єктів у 

загальній кількості об'єктів, що потребують 

реконстукції

0.00 100.00 0.00

Ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного 

об'єкта
0.00 65000.00 -20450.00

Зменшення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації

Продукту

Кількість об'єктів, які планується 

реконструювати

0.00 1.00 0.00

Затрат

Обсяг витрат на реконструкцію 0.00 65000.00 -20450.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Зменшення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації

УСЬОГО 0.00 65000.00 -20450.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

0.00 65000.00 -20450.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217350

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 25000.00 0.00 24989.99 24989.99 0.00 -10.01

25000.00 0.00 24989.99 24989.99 0.00 -10.01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7350   0443 
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку,  поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації 0.00 25000.00 -10.01

Усього 0.00 25000.00 -10.01

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



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 25000.00 0.00 24989.99 24989.99 0.00 -10.01

25000.00 0.00 24989.99 24989.99 0.00 -10.01

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

од. Рішення 2 сесії 

Гребінківської міської 

ради VIIІ скликання від 

22.12.2020 №71 "Про 

затвердження 

Програми 

розроблення 

містобудівної 

документації на 2021 

рік"

1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

2
грн. розрахунок

25000.00 0.00 24989.99 24989.99 0.00 -10.01

3
відс. розрахунок

100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма  розроблення містобудівної документації на  2021 рік 0.00 25000.00 -10.01

УСЬОГО 0.00 25000.00 -10.01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Продукту

кількість проектів (комплектів проектної та 

містобудівної документації тощо)

0.00 1.00 0.00

Ефективності

середні видатки на розробку одного проекту
0.00 25000.00 -10.01

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

рівень готовності документації (в розрізі 

проектів)
0.00 100.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу провести розроблення плану міста та плану зонування територій Гребінківської громади.

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217461

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 615111.00 437454.59 94654.00 532108.59 -62545.41 -83002.41

615111.00 437454.59 94654.00 532108.59 -62545.41 -83002.41

гривень

Усього 500000.00 115111.00 -20457.00

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури 500000.00 115111.00 -20457.00

Завдання

Забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Забезпечення підвищення безпеки автомобільних доріг об'єднаної територіальної громад

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

7461   0456 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
615111.00 437454.59 94654.00 532108.59 -62545.41 -83002.41

615111.00 437454.59 94654.00 532108.59 -62545.41 -83002.41

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 грн. Кошторис 615111.00 437454.59 94654.00 532108.59 -62545.41 -83002.41

2

кв. м. Проектно-кошторисна 

документація 1467.66 946.26 204.74 1151.00 -246.74 -316.66

3
грн. Розрахунок

419.11 462.30 0.00 462.30 43.19 43.19

4

відс. Розрахунок

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році за рахунок загального та спеціального фонду бюджету проведено ремонт доріг загальною площею 1151 м.кв., що на 316,66 м.кв.(22%) менше запланованого показника. Вартість 

ремонту 1 кв.м,, порівняно із затвердженим показником, зросла на 43,19 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної прграми дала можливість провести частково капітальний ремонт вулиць Шмідта та Ломоносова, а також поточний ямковий ремонт доріг по місту.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

ріст цін на виконані роботи

Якості

динаміка відремонтованої за рахунок 

поточного ремонту площі вулично-дорожної 

мережі порівняно з попереднім роком
100.00 0.00 0.00

зменшення потреби в ремонті доріг

Ефективності

середня вартість 1 кв. м поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі 
419.11 0.00 0.00

Зменшиння обсягу виконаних робіт

Продукту

протяжність доріг на яких планується 

провести поточний ремонт 1193.00 274.66 -69.92

Затрат

обсяг видатків на поточний ремонт 500000.00 115111.00 -20457.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 500000.00 115111.00 -20457.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

500000.00 115111.00 -20457.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217540

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
281445.00 234999.00 0.00 234999.00 -46446.00 -46446.00

281445.00 234999.00 0.00 234999.00 -46446.00 -46446.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7540   0460 
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості
16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступу до мережі Інтернет в сільській місцевості громади 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості громади

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості громади

281445.00 0.00 0.00

Відхилення по причині зменшення вартості робіт

Усього 281445.00 0.00 0.00

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



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
281445.00 234999.00 0.00 234999.00 -46446.00 -46446.00

281445.00 234999.00 0.00 234999.00 -46446.00 -46446.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
грн. Кошторис

281445.00 0.00 0.00 0.00 -281445.00 -281445.00

2
од. Договора

2.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00

3

грн. Розрахунок

140722.50 0.00 0.00 0.00 -140722.50 -140722.50

4
Розрахунок

100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

(підпис)

(підпис)

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на  2021 рік

281445.00 0.00 0.00

УСЬОГО 281445.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

обсяг видатків для підключення до до 

широкосмугового доступу до Інтернету
281445.00 0.00 0.00

Продукту

кількість закладів для підключення до до 

широкосмугового доступу до Інтернету
2.00 0.00 0.00

Ефективності

середні витрати на підключення одного 

об'єкта до широкосмугового доступу до 

Інтернету

140722.50 0.00 0.00

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Якості

рівень забезпеченості видатками закладів до 

широкосмугового доступу до Інтернету
100.00 0.00 0.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми дозводило забезпечити підключення двох сільських населених пунктів громади до широкосмугового інтернету.

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

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
72036.00 72036.00 0.00 72036.00 0.00 0.00

72036.00 72036.00 0.00 72036.00 0.00 0.00Усього 72036.00 0.00 0.00

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого 

самоврядування

72036.00 0.00 0.00

Завдання

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку,  поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади

5. Мета бюджетної програми

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

7680   0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
72036.00 72036.00 0.00 72036.00 0.00 0.00

72036.00 72036.00 0.00 72036.00 0.00 0.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

72036.00 72036.00 0.00 72036.00 0.00 0.00

2

од. внутрішній облік

3.00 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00

3

грн. розрахунок

24012.00 18009.00 0.00 18009.00 -6003.00 -6003.00

4 відс. розрахунок 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році Гребінківська міська рада є членом у чотирьох асоціаціаях органів місцевого самоврядуваннь, що на 1 одиницю більше, ніж планувалося. Це спричинило зменшення середньої 

вартості членського внеску на 6003 грн., або на 25%, порівняно із затвердженим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма виконана повністю та забезпечено участь представників виконавчих органів Гребінківської міської ради в проведенні завдань Асоціацій

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням кількості асоціацій

Якості

Частка сплати членських внесків 100.00 0.00 0.00

Ефективності

середній розмір членських внесків до 

асоціацій органів місцевого самоврядування 24012.00 0.00 0.00

Продукту

кількість асоціацій органів місцевого 

самоврядування, до яких здійснюється сплата 

членських внесків

3.00 0.00 0.00

Затрат

обсяг видатків затверджений на сплату 

членських внесків до асоціацій органів 

місцевого самоврядування

72036.00 0.00 0.00

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 72036.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

72036.00 0.00 0.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

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



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0218311

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 76000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76000.00

76000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76000.00

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

8311   0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 16521000000

(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)

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

Ціль державної політики

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень 0.00 76000.00 -76000.00

Не проводились роботи

Усього 0.00 76000.00 -76000.00

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



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
76000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76000.00

76000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76000.00

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1

грн. кошторис

76000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76000.00

2

од. Рішення 2 сесії міської 

ради 8 скликання від 

22.12.2020 р. №68 

"Про затвердження 

Програми охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Гребінківської міської 

територіальної 

громади на 2021- 2022 

роки

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00

3

грн. розрахунок 

(коштор/кількість 

запланованих заходів)
15200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15200.00

4

відс. розрахунок

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської 

міської територіальної громади на 2021- 2022 роки 

0.00 76000.00 -76000.00

УСЬОГО 0.00 76000.00 -76000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

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

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

Обсяг видатків на проведення охорони та 

раціонального використання природних 

ресурсів

0.00 76000.00 -76000.00

Продукту

Кількість запланованих заходів

0.00 5.00 -5.00

Віж\дхилення через відсутність робіт для виконання

Ефективності

Середня вартість одного заходу

0.00 15200.00 -15200.00

Якості

Відсоток запланованих заходів до проведених 

заходів  порівнянні до факту минулого року 0.00 100.00 -100.00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконано по причині не проведення робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана.

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



(підпис)

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова



1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0218312

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1 30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33

30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33Усього 0.00 30000.00 -12192.33

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

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Утилізація відходів 0.00 30000.00 -12192.33

Завдання

Збирання та перевезення небезпечних побутових відходів

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

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

Ціль державної політики

Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади 

5. Мета бюджетної програми

Покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища на території Гребінківської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

8312   0512 Утилізація відходів 16521000000

(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)

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 04057406



гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33

30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 грн. кошторис 30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33

2 од. договір 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

3 грн. розрахунок 30000.00 0.00 17807.67 17807.67 0.00 -12192.33

4
відс. розрахунок

100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році за даною програмою проведено 1 захід по утилізації відходів та використано  17807,67 грн., що на 12192,33 грн. менше ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечило оплату послуг Екобуса по збиранню небезпечних відходів у громаді.

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Зменшення вартості заходу

Якості

Відсоток запланованих заходів до проведених 

заходів 
0.00 100.00 0.00

Ефективності

Середня вартість одного заходу 0.00 30000.00 -12192.33

Відхилення внаслідок зменшення вартості заходу

Продукту

Кількість запланованих заходів 0.00 1.00 0.00

Затрат

Обсяг видатків на утилізацію відходів 0.00 30000.00 -12192.33

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

№

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

УСЬОГО 0.00 30000.00 -12192.33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

2 3 4 10

Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської 

міської територіальної громади на 2021-2022 роки

0.00 30000.00 -12192.33

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд


