
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0100000 Хмельницька обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2 . ‘ 0110000 Хмельницька обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бю дж етної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики
Покращення якості життя населення територіальних громад шляхом утвердження демократичних принципів в системі управління 
територіями, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, сприяння місцевому та 
регіональному розвитку

5. Мета бюджетної програми
Вирішення питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад; внесення до органів державної влади 
пропозицій щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Прийняття участі в діяльності Української асоціації районних та обласних рад



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

№
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

усього загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

усього загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Здійснення 
членських 
внесків до 
Української 
асоціації 
районних та 
обласних рад

114 800

-

114 800 114 780 114 780 -20 -20

Усього 114 800 114 800 114 780 114 780 -20 -20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 
______________________________________обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми______________________________________

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

№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ П оказн ики О дин Д ж ерело Затвердж ено у паспорті бю дж етн ої Ф актичні результативні В ідхилення
з/п иця інф орм ації програми показники , досягнуті за рахунок

вим ір касових видатків  (наданих
У кредитів з бю дж ету)



загаль
ний ф онд

спеціаль
ний фонд

усього загальний
фонд

сп ец іа
льний
ф онд

усього загальн  
ий ф онд

спеціаль 
ний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Забезпечен ня  пр ийняття участі представників  обл асн ої ради в д ія ль н ості У к р аїн сь к ої асоц іац ії районних та обл асни х рад

1 затрат

Ч ленськ і внески  в 
У країнську  
асоціац ію  
районних та  
обласних рад

ос. угода 114 800 114 800 114 780 114 780 -20 -20

» П оясн ен ня щ одо причин розб іж ностей  м іж  ф актичним и та  затвердж еним и результативним и  показникам и

2 продукту
К ількість  
проведених 
А соціац ією  заходів 
з р ізних аспектів 
д іяльності О М С , у 
яких прийм ати
муть участь 
представники  
обласн о ї ради

шт. В нутріш ній
облік

12 12 4 4 -8 -8

П ояснення щ одо причин розб іж ностей  м іж 'ф актичним и та  затвердж еним и результативним и показникам и
Розбіж ності м іж  ф актичним и та затвердж еним и результативним и показникам и поясню ю ться тим, що було прийнято участь в м енш ій  кількісті заходів

3 еф ективності

П ояснення щ одо причин розб іж ностей  м іж  ф актичним и та  затвердж еним и результативним и показникам и

4 якості

П ояснення щ одо причин розб іж ностей  м іж  ф актичним и та  затвердж еним и результативним и показникам и



__________________________________________________________ А н ал із стану виконання результативних показників___________________________________________________

Сплачені членські внески до Української асоціації районних та обласних рад дозволили прийняти участь представникам 
обласної ради у заходах, організованих Асоціацією з питань обміну досвіду в сфері впровадження реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка впроваджується на принципах децентралізації та 
субсидіарності владних повноважень.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

*3азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово- 
господарського забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради

Михайло ЗАГОРОДНИЙ 
(ініціали/ініціал,прізвище)

Наталія БОГУЦЬКА
(ініціали/ініціал,прізвище)


