
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

т- (у редакції наказу
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету за 2018 рік

Управління фінансів Бідоводської районної 
державної адміністрації Луганської області 

(найменування головного розпорядника)
Управління фінансів Бідово дської районної 
державної адміністрації Луганської області 
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного 
управління 

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: »
__________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

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

загальний

фонд

спеціальний
фонд

усього загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього загальний

фонд

спеціальний

фонд

усього

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9

12520 12520 12520 12520 0 0

1. 3700000 
(КТПКВК МБ)

2 . 3710000 
(КТПКВК МБ)

3 . 3710180 0133
(КТПКВК МБ) (КФКВК)



5. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№

з/п

’ Напрями 
використання 

бюджетних коштів

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання та 
обслуговування 
ліцензійного 
програмного 
комплексу АІС 
«Місцеві бюджети»

2200 2200 2200 2200 0 0

2. Забезпечення 
якісного зв’язку для 
безперебійної 
роботи програмного 
комплексу АІС 
«Місцеві бюджети»

2304 2304 2304 2304 0 0

3. Забезпечення
безперебійної
роботи
комп’ютерної 
техніки шляхом 
проведення її 
технічного та 
системного 
обслуговування

8016 8016 8016 8016 0 0

Усього 12520 12520 12520 12520 0 0

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



відсутні

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (гри)

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті * 
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№
з/п

Показники Один
иця
вимі
РУ

Джерел
0

інформа
ції

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 
кредитів)

Відхилення

загальний 
_ фонд

спеціальни 
й фонд

усьог
0

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього

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

1 затрат *
Обсяг
видатків

Грн.
Коштор 
и с , звіт 
за 2018 
рік

12520 12520 12520 12520 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні



2 продукту

Придбання
та
обслуговува
ння
ліцензійного
програмного
комплексу
АІС
«Місцеві
бюджети»

Грн. Договір
та акт 
виконай 
ИХ робіт 
по
встанов 
леніДО 
програм 
ного 
забезпе 
чення 
Звіт за 
2018 рік

2200 2200 2200 2000 0 0

Забезпечення 
якісного 
зв’язку для 
безперебійно 
ї роботи 
програмного 
комплексу 
АІС
«Місцеві
бюджети»

Грн. Договір
та
щомісяч
ні
рахунки
на
оплату 
послуг 
зв’язку, 
звіт за
2018 рік

2304 2304 2304 2304 0 0

Забезпечення 
безперебійно 
ї роботи 
комп’ютерно 
ї техніки 
шляхом 
проведення її 
технічного 
та
системного
обслуговува

Грн. Договір 
та акт
виконай 
их робіт 
по
фактнчн
0
проведе
ним

8016 8016 8016 8016 0 0



ння роботам 
, звіт за 
2018 рік

-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні

• 3 ефективно
сті

Витрати на
функціонува
ння одиниці
програмного
комплексу
АІС
«Місцеві
бюджети»

Грн.
розраху
нок

12520 12520 12520 12520 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні

4 ЯКОСТІ

Ефективніст
ь
функціонува
ння

%
розраху
нок

100 100 100 100 0
t -

0

ліцензійного
програмного
комплексу
АІС
«Місцеві
бюджети» “ ф, ';7,д $ у і а SSk.

Hr-1 ^ х ч .  
^  О  ;

- -•

Поясніення щеII # •до причцн
1 Н і  І  І

розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні
Г| І \ >s"41 +1------ і--is

Начальник управління фінансів1 Біловодсьн0ї 
райощіої1 державйої^ді%іетращіь- ЛуганОь^ої 
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Начальник управління фінанСівБі лово д ськоі
районної Державної адміністрації Луганської
сІШае'г '
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С.В.Владичак
(ініціали та прізвище)

С.В.Владичак 
(ініціали та прізвище)


