
1000000
(код)

1000000
(код)

1017670 0490
(код) (КФКВК)

N

з/п

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N

з/п

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

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

Усього

N

з/п

Напрями використання бюджетних 

коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

Підтримка підприємств комунальної форми власності

Завдання

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

2.
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 

1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)



49500,00 49500,00 47354,57 47354,57 -2145,43 -2145,43

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

49500,00 49500,00 47354,57 47354,57 -2145,43 -2145,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 

фонд

спеціальни

й 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 затрат

Результат 

фінансової 

діяльності 

підприємства 

на початок 

року

грн. баланс 1100,00 1100,00

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

2

Програма розвитку міста 

Хмельницького у сфері культури на 

період до 2020 року”                          

50 кроків, що змінять місто”

N 

з/п
Показники

Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

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

N 

з/п

Найменування місцевої/ регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Створення належних умов для 

функціонування МКП-кінотеатру ім. 

Т.Г.Шевченка

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 

затверджених у паспорті бюджетної програми



Обсяг 

видатків, що 

спрямову-

ються на 

поповнення 

статутного 

капіталу 

підприємства

грн. кошторис 49500,00 49500,00 47354,57 47354,57 -2145,43 -2145,43

Співвідно-

шення суми 

поповнення 

статутного 

капіталу до 

розміру 

статутного 

капіталу на 

початок року

% розрахунок 1,3 1,3 1,2 1,2 -0,1 -0,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер О. М. Тимцясь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

____________

Начальник управління культури і туризму А. Є. Ромасюков

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Незначне зниження вартості.


