
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2018 року

1 . 7500000 Фінансове управління Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області

2.

(КПКВК МГ>) 

7500000/7510000

(найменування головного розпорядника)
Фінансове управління Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області

•3.

(КПКВК МБ) 

7518370

(найменування відповідального виконавця)
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 

0180 розвитку регіонів

(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
281,80 0,00 281,80 281,69 0,00 281,69 -0,11

Ооо

-0,11

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

№  з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період 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 п 12 13

7518370 8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів 281,80 0,00 281,80 281,69 0,00 281,69 -0,11 0,00 -0,11

1 7518370 8370

забезпечення культу рних і духовних потреб військово
службовців, налагодження цивільно-військового 

співробітництва 2,70 0,00 2,70 2,70 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00

2 7518370 8370
забезпечення ефективної реалізації державної політики 

у сфері боротьби з правопорушеннями під час 
застосування податкового законодавства

21,30 0,00 21,30 21,30 0,00 21,30 0,00 0,00 0,00



3 7518370 8370

забезпечення ефективної реалізації державної політики у 
сфері державної реєстрації,надання якісних і вчасних 

адміністративних послуг громадянам 21,50 0,00 21,50 21,50 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00

4 7518370 8370 здійснення безперебійного наданій послуг по 
оформленню субсидій та пільг для населення району

20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

5 7518370 8370
забезпечення охорони громадського порядку, безпеки 

громадян, профілактики злочинності на теріторії району 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

6 7518370 8370

забезпечення попередження та мінімізація наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, іх ліквідація та дотримання правопорядку у 
населених пунктах району'

18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00

7 , 7518370 8370

забезпечення заходів, передбачених регіональними 
програмами, щодо запобігання та протидії 

корупції,організованої злочиності, та боротьби з 
тероризмом

40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

8 7518370 8370
організація виконання заходів шодо своєчасного 

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, та вирішення питань їх соціального захисту

23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00

9 7518370 8370

забезпечення потреб для виконання дистанційного 
обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів 14,30 0,00 14,30 14,30 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00

10 7518370 8370

створення сприятливих умов для захисту усіх архівних 
документів та надання інформації у необхідних обсягах 

потреби іромадянам, суспільству та державі 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

Усього 281,80 0,00 281,80 281,69 0,00 281,69 -0,11 0,00 -0,11

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

загальний фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний
фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

N 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

7518370

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів
0,00

7518370

забезпечення культурних і духовних 
потреб віііськово-службовців, 

налагодження цивільно-військового 
співробітництва

0,00

Затрат 0,00

І
обсяг витрат на придбання сканеру тис.грн. кошторис

2,70 2,70 0,00

Продукту 0,00
1 кількість придбанного обладнання одиниць видаткова накладна 1,00 1,00 0,00

7518370

забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування 
податкового законодавства

0,00

Затрат 0,00

1 7518370

обсяги витрат на здійснення матеріально- 
технимного забезпечення Бериславського 

відділення Новокаховської ОДНІ ГУ ДФС у 
Херсонській області

тис.грн. кошторис

21,30 21,30 0,00

Продукту 0,00

1 7518370

кількість встановленних стендів для 
якісного та своєчасного інформування 

платників податків Бериславським 
відділенням Новокаховської ОДНІ ГУ ДФС 

у Херсонській області

одиниць акт виконаних робіт

13,00 13,00 0,00

2 7518370

кількість об'єктів, на які планується 
встановлення освітлення для забезпечення 
безпеки ОДПІ для захисту' персональних 

даних у складі інформційної системи та баз

одиниць акт виконаних робіт

5,00 5,00 0,00

7518370

забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері державної 
реєстрації,надання якісних і вчасних 
адміністративних послуг громадянам

0,00

Затрат 0,00

1 7518370

обсяг витрат на покращення матеріально- 
технічного забезпечення відділу' відділу з 

питань державної реєстації управління 
економічного розвитку та інфраструктури 

Бериславської районної державної 
адміністрації

тис.грн. кошторис

10,00 10,00 0,00



2 7518370

обсяг витрат на оновлення та модернізація 
комп'ютерної та орг. техніки відділу 3 
питань державної реєстаиії управління 

економічного розвитку та інфраструктури 
Бериславської районної державної 

адміністрації

тис. гри. кошторис

11,50 11,50 0,00

Продукту 0,00

1 7518370 кількість обслуговуючого населення одиниць журнал реєстрації 2680,00 2680,00 0,00

2 7518370
кількість придбаного комп'ютерного 

обладнання та орг. Техніки
одиниць видакткова накладна

2,00 2,00 0,00

7518370
здійснений безперебійного надання 

послуг но оформленню субсидій та пільг 
для населення району

0,00

Затрат

1 7518370

Обсяг витрат для забезпечення надання 
послуг одержувачам пільг, субсидій та 

соціальних допомог управлінням 
соціального захисту населення

тис.грн. кошторис

11,05 11.05 0,00

2 7518370

Обсяг витрат на придбання комшотерного 
обладнення для забезпечення надання 
послуг одержувачам пільг, субсидій та 

соціальних допомог управлінням 
соціального захисту населення

тис.гри. кошторис

3,00 3,00 0,00

3 7518370

обсяг витрат на ремонт та заправку 
принтерів для забезпечення надання послуг 
одержувачам пільг, субсидій та соціальних 
допомог управлінням соціального захисту 

населення

тис.грн. кошторис

5,95 5,95 0,00

Продукту

1 7518370
кількість придбаних кашоварів, матеріалів одиниць видаткова накладна

500,00 500,00 0,00

2 7518370 кількість комплектів придбаного 
комп’ютерною обладнання одиниць видаткова накладна 1,00 1,00 0,00

3 7518370 кількість заправок принтера та ремонт одиниць акт виконаних робіт 24,00 24,00 0,00

7518370

забезпечення охорони громадського 
порядку, безпеки громадян, 

профілактики злочинності на теріторіТ 
району

0,00

Затрат 0,00

1 7518370
обсяг в тр а т  на придбання паливо 

мастильних матеріалів Бериславському ВП 
ГУНП в Херсонській області

тис.ірн. кошторис
40,00 40.00 0,00

2 7518370
обсяг витрат на придбання автозапчастин 
Бериславському ВП ГУНП в Херсонській 

області

тис.грн. кошторис
45,00 45,00 0,00



3 7518370

обсяг витрат на проведення поточного 
ремонту входу адмінбудівлі Бсриславського 

ВП Г'УНП в Херсонській області

тис.грн. кошторис

25,00 25,00 0,00

Продукту 0,00

1 7518370

кількість закуплених паливо-мастилышх 
матеріалів для створення і накопичення 

матеріального ресурсу для забезпечення 
охорони громадського порядку, безпеки 
громадян, профілактики злочинності на 

теріторії району

тонн видаткова накладна

1,50 1,74 0,24

2 7518370

кількість закуплених автозапчас тин для 
створення і накопичення матеріального 

ресурсу для забезпечення охорони 
громадського порядку, безпеки г ромадян, 

профілактики злочинності на теріторії 
району

одиниць видаткова накладна

30,00 74,00 44,00

3 7518370

кількість об'єктів, що планується 
відремонтувати для забезпечення охорони 
громадського порядку, безпеки громадян, 

профілактики злочинності на теріторії 
району'

одиниць акт виконаних робіт

1,00 1,00 0,00

7518370

забезпечення попередження та 
мінімізація наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 
характеру, іх ліквідація та дотримання 

правопорядку у населених пунктах

0,00

Затрат 0,00

1 7518370

Обсяг витрат на покращення матеріально- 
технічного забезпечення установ, що 
фінансуються з державного бюджету

грн. кошторис

18,00 18,00 0,00

Продукту 0,00

1 7518370

кількість автомобілів на які закуплено 
автозапчастин для створення і накопичення 

матеріального ресурсу з метою 
попередження та мінімізація наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, іх ліквідація та 
дотримання правопорядку у населених 

--------------------пунктах пайану_____________

одиниць вида ткова накладна

3,00 3,00 0,00

7518370

забезпечення заходів, передбачених 
регіональними програмами, щодо 

запобігання та протидії 
корупції,організованої злочиності, та 

_________боротьби з тепптпмпм _________

0,00

Затрат 0,00

1 7518370

обсяги витрат на придбання пально- 
мастильних матеріалів, запасних частин та 

будівельних матеріалів для 
Новокаховського МРВ УСБУ в 

Херсонській області

тис.грн. кошторис

40,00 39,89 -0,11



Продукту 0,00

1 7518370
кількість автомобілів на які закуплено 

автозапчастин для створення і накопичення 
матеріального ресурсу

одиниць видаткова накладна
3,00 3,00 0,00

2 7518370

кількість закуплених паливо-мастильних 
матеріалів для створення і накопичення 

матеріального ресурсу для ззабезиечення 
заходів, щодо запобігання та протидії 
корун ції,оргацізованої злочиності, та

тонн видаткова накладна

0,77 0,77 0,00

Пояснений щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

раціональне використання витрат, невикористані кошти повернуто до бюджету'

7518370

організація виконання заходів щодо 
своєчасного виявлення дітей, які 

перебувають у складних життєвих 
обставинах, та вирішення питань їх 

соціального захисту

0,00

затрат

і 7518370

обсяг витрат на оновлення та модернізація 
комп’ютерної та орг. техніки службі у 
справах дітей Бсриславської районної 

державної адміністрації

тис.грн. кошторис

23,00 23,00

Продукту

і 7518370 кількість придбаного комп'ютерного 
обладнання та орг. техніки

одиниць видаткова накладна 4,00 4,00

2 7518370 забезпечення потреб для виконання 
дистанційного обслуговування

Затрат

1 7518370
обсяг витрат на придбання носіїв ключевої 

інформації відділам, управлінням за 
аппарату районної адміністрації

тис.грн. кошторис
14,30 14,30

Продукту

1 7518370 кількість придбаних "Ключ електронний 
"Алмаз-1К"

одиниць видаткова накладна 26,00 26,00

7518370 створення сприятливих умов для 
захисту усіх архівних документів та

Затрат 0,00

1 7518370

обсяг витрат на придбання компютерного 
обладнешія для захисту' усіх архівних 

документів та надання інформації

тислрн. кошторис

11,00 11,00 0,00

Продукту 0,00

1 7518370 кількість придбаного комп'ютерного 
обладнання

одиниць видаткова накладна
1,00 1,00 0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн.)



Код Найменування джерел надходжень КГІКВК

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

спеціальний
фонд

разом
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 п 12 із 14 15
Усього 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0

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).

І.Г.Литвинова

(ініціали та прізвище)

(підпис)
І.Ф. Кальчик

(ініціали та прізвище)


