
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 1 січня 2018 року 

 

  

 

     1. 0300000 Виконавчий  комітет Кіровоградської міської ради     
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2. 0300000 Виконавчий  комітет Кіровоградської міської ради     
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 

     3. _0317210     Підтримка засобів масової інформації   
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)  

 

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період  

(тис. грн) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 
загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1243,1 0,0 1243,1 1240,1 0,0 1240,1 3,0 0,0 3,0 



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн) 

 

№ 
з/п 

КПКВК  КФКВК 
Підпрограма/ завдання  

бюджетної програми 2 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані 
кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

Пояснення щодо 

причин відхилення 
загальний 

фонд 

спеціал

ь-ний 

фонд 

разом 
загальн

ий фонд 

спеці
аль-

ний 

фонд 

разом 
загальн

ий фонд 

спеціал

ь-ний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 037211 0830 Підпрограма 1: 

Сприяння діяльності 
телебачення і радіомовлення 

          

   Завдання 

Підтримка  діяльності 
телебачення і радіомовлення 
тавиконання угод щодо 
висвітлення інформації про 
діяльність місцевих органів 
влади засобоми телебачення і 
радіомовлення 

384,0 0,0 384,0 384,0 0,0 384,0 0,0 0,0 0,0  

 0317212 0830 Підпрограма 2: 
 Підтримка переодичних 

видань (газет та журналів) 

 

          

   Завдання 

Підтримка діяльності 

переодичних видань та 

виконання угод щодо 
висвітлення інформації про 
діяльність місцевих органів 
влади  переодичних 

друкованих видань. 
 

859,1 0,0 859,1 856,1 0,0 856,1 3,0 0,0 3,0 У зв’язку зі скороченням 

кількості виходів друкованих 

засобів масової інформації 

міста Кропивницького  

«Новий день» та «Україна 

центр « у літній  канікулярний  

період ,видатки н висвітлення 

діяльності Міської ради міста 

Кропивницького у друкованих  

засобах масової інформації, 

передбачені заходами 

Програми економічної 

підтримки засобів масової 

інформації міста 

Кропивницького на 2017 рік 

були зменьшені на три тисячі 

гривень 
   Усього 1243,1  1243,1 1240,1 0,0 1240,1 3,0 0,0 3,0  

 

 

 

 

 



 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період 

(тис. грн) 

Назва 
регіональної цільової програми 

та підпрограми 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  
(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення 

Пояснення щодо причин 

відхилення 
загальний 

фонд 

спеціа
льний 

фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спец

іаль
ний 

фон

д 

разом 
загал
ьний 

фонд 

спеціа
льний 

фонд 

разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Регіональна цільова програма 1 
: програма економічної 
підтримки ЗМІ 
м.Кропивницького на 2017 рік  

 

          

Підпрограма 1:  
Сприяння діяльності 

телебачення і радіомовлення 

 
384,0 

 
0,0 

 
384,0 

 
384,0 

 
0,0 

 
384,0 

  
0 

 
0 

 
 

Підпрограма 2: 

Підтримка періодичних видань 

(газет та журналів) 

859,1 0,0 859,1 856,1 0,0 856,1 3,0 0,0 3,0 У зв’язку зі скороченням кількості 

виходів друкованих засобів масової 

інформації міста Кропивницького  

«Новий день» та «Україна центр « у 

літній  канікулярний  період ,видатки на 

висвітлення діяльності Міської ради 

міста Кропивницького у друкованих  

засобах масової інформації, передбачені 

заходами Програми економічної 

підтримки засобів масової інформації 

міста Кропивницького на 2017 рік були 

зменьшені на три тисячі гривень 
…           
Усього 1243,1 0,0 1243,1 1240,1 0,0 1240,1 3,0 0,0 3,0  

 

 

 

 



 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

 

№ 
з/п 

КПКВК Показники 
Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 

Затверджено 

паспортом 
бюджетної 
програми  

на звітний період 

Виконано за 

звітний період 
(касові 

видатки/надані 
кредити) 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

037211 

Підпрограма 1 
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення  

 
    

 

 Завдання 1 
Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення, та виконання угод 

щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади 

засобами телебачення і радіомовлення. 

  

   

1  затрат      

 
 

 

телебачення і радіомовлення 
тис. грн 

кошторис 
384,0 384,0 

 

 
 

 Кількість телекомпаній, з якими укладено угоди 

 

од. 

 

угоди 
2 2 

 

2 
 

 
продукту      

 
 Обсяг телепродукту 

хв. 
Спеціфікації до угод  

4470,0 

 

2543,74 

 

-1926,26 
  у зв”язку з підвищенням тарифів на виготовлення та трансляцію телевізійних  програм у 2017 році зменьшився обсяг телепродукту  на 1926 хвилин 

3  ефективності      

 
 

Середні видатки на одиницю телепродукту 
грн/хв 

Внутрішні розрахунки  

85,9 

 

150,9 

 

65 
4  якості      

  Динаміка обсягу телепродукту  2016р.2017р. % Внутрішні розрахунки 1,0 0,51 -0,49 

 
037212 Підпрограма 2: 

Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 

  
  

 

 

 Завдання : Підтримка діяльності періодичних видань та виконання 

угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів 

влади засобами періодичних друкованих видань 

  

  

 

1  
Затрат 

тис. грн кошторис 859,1 856,1 3,0 

 

 

Кількість видань 

од. Договори з редакціями газет “21-ий 

канал”, “Украина – Центр”, “Нова 

газета”, “Вечірня газета” 

5 4 -1 

2  Продукту      

  Кількість номерів періодичних друкованих видань од. договора 260 208  

  
Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань 

Тис.см.кв. договора 620,5 619,9 -0,6 

 

 У зв’язку зі скороченням кількості виходів друкованих засобів масової інформації міста Кропивницького  «Новий день» та «Україна центр « у літній  канікулярний  період ,видатки н висвітлення 

діяльності Міської ради міста Кропивницького у друкованих  засобах масової інформації, передбачені заходами Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького 

на 2017 рік були зменьшені на три тисячі гривень 

3  Ефективності      

 
 

Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі 

грн./см.кв. кошторис; договори 
1,38 1,4 

 

0,02 
4  Якості      

  Динаміка газетної площі % специфікація 1,11 1,09 0,02 
        



 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
 

    (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВ

К 

Касові видатки станом 
на  

01 січня звітного 

періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 
проекту 

загальний 
фонд 

спеці
альни

й 
фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 

             

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 
 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________  О.В.Мосін                                                                                                                                        

(                                                                                                                               (підпис)                   (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________  О.П.Господарикова  
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)             
 

 

 

 


