
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)"         

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року 

1. 0100000 Гостомельська селищна рада 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Гостомельська селищна рада 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0117130  0421    Здійснення  заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом 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
88 500,000 5 000,000 93 500,000 35 707,430 5 000,000 40 707,430 -52 792,570 -52 792,570

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Встановлення меж в селищі Гостомель 88 500,000 88 500,000 35 707,430 35 707,430 -52 792,570 -52 792,570

2

Виготовлення звіту з експертної грошової 
оцінки земельної ділянки не 
сільськогосподарського призначення, що 
підлягають продажу

5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

Усього 88 500,000 5 000,000 93 500,000 35 707,430 5 000,000 40 707,430 -52 792,570 -52 792,570
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма з виготовлення проекту з землеустрою щодо 
встановлення меж селища Гостомель на 2018 рік 88500,000 88500,000 35707,430 35707,430 -52792,570 -52792,570

Усього 88500,000 88500,000 35707,430 35707,430 -52792,570 -52792,570
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 Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Встановлення меж в селищі Гостомель

затрат

1 Обсяг видатків
тис.грн
. Звітність установи 88,500 88,500 35,707 35,707 -52,793 -52,793

2 Виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що підлягають продажу
затрат

1 обсяг видатків
тис.грн
. Звітність установи 5,000 5,000 5,000 5,000

Аналіз стану виконання результативних показників

в.о. Гостомельського селищного голови В.М. Саєнко 
(підпис) (ініціали та прізвище)

в.о. Начальника відділу обліку та звітності Н.П. Зоря
(підпис) (ініціали та прізвище)
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