
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 1 січня 2019 рік 

 
 

     1.  0200000     Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
          (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2.  0210000    Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  

 

     3. 0218410     0830               Фінансова 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 

982,5 0, 00   982,5 982,5 0,00 982,5 0,00 0,00 0,00 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

 

№ 

з/

п 

КПКВК  
КФКВ

К 

Підпрограма/ завдання  

бюджетної програми
 2
 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення 

щодо 

причин 

відхилення 

загальни

й фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом  

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

1 0218410 0830 Завдання : Підтримка 

діяльності КП Редакції 

вісника Міської ради міста 

Кропивницького  “Вечірня 

газета” 

982,5 0,00 982,5 982,5 0,00 982,5 0,00 0,00 0,00 - 



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 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова програма 1           

Усього           

 

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

 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний 

період (касові 

видатки/надані кредити) 

Відхи

лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

0218410 

Завдання : Підтримка діяльності КП 

Редакції вісника Міської ради міста 

Кропивницького  “Вечірня газета” 

     

Показники затрат       

Обсяг фінансової підтримки тис.грн. кошторис 982,5 982,5  

Обсяг чистого доходу від реалізації 

продукції 

тис.грн розрахунок до кошторису, звіт 

про фінансові результати КО 

«Вечірня газета» за 2018 рік 

338,0 191,5 -146,5 

Недоотримання доходів від реалізації продукції на 1465 тис. грн. виникло через невиконання запланованого тиражу та відмову підприємств від 

розміщення інформації на сторінках «Вечірньої газети» 

Показники продукту 

 Річний тираж тис. прим розрахунок до кошторису, звіт 

до мережі 

131 52 -79 

Невиконання тиражу обумовлено низьким попитом на зету та зростання собівартості газети 

Показники ефективності 

Середні видатки на одиницю тиражу грн./прим Внутрішній розрахунок 7,5 18,9 11,4 

Середні видатки на одиниці тиражу збільшились через зростання вартості друку , комунальних послуг, заробітної плати  

Показники якості 

Динаміка кількості тиражу порівняно з 

2017 роком (57,2 тис. прим.) 

Коефіцієнт розрахунок 2,3 0,9 -1,4 

Невиконання показнику обумовлене низьким попитом на газету, зростанням собівартості газет 

Частка фінансової підтримки у загальній 

сумі доходів “Вечірня газета” (план1320,5 

тис.грн. У 2018 році,факт-1174тис.гн.) 

% розрахунок 74,4 83,7 9,3 

 



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 
    (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

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 

спеціальн

ий 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              

 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                                                                   __________                 А.П. Райкович 
                                                                                                                                            (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                                                                                 __________           О.П. Господарикова 
                                                                                                                                           (підпис)                    (ініціали та прізвище)             
Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 

 


