
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 Х м ел ь н и ц ь к а  о б л а сн а  р ад а
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Х м ел ь н и ц ь к а  о б л а сн а  р ад а  (а п а р а т  о б л а сн о ї р ади )
((код)

3. 0119770 0180

(найменування відповідального виконавця)

Ін ш і су б в е н ц ії з м ісц ев о го  б ю д ж ет у
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Сприяння процесу децентралізації в Україні та створенню об’єднаних територіальних громад

5. Мета бюджетної програми
Сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст, у тому числі об’єднаним, у вирішенні місцевих проблем та створення умов для сталого розвитку 
шляхом проведення щорічного конкурсу мікропроектів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
Вирішення місцевих проблем територіальних громад Хмельницької області



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
f..J

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальн
ий

фонд

спеціальни 
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Фінансування 
мікропроектів сталого 
місцевогб розвитку у 
2019 році

2 847 460 2 847 460 2 402 976 2 402 976 -444 484 -444 484

Усього 2 847 460 2 847 460 2 402 976 2 402 976 -444 484 -444 484
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 
_____________________________________________затверджених у паспорті бюджетної програми____________________________________________

Відхилення між затвердженим и та касовими видатками пов’язані з незабезпеченням частки співфінансування місцевими бюджетами, які перемогли в конкурсі. 
Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.______________________________________________________________________________________________

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

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№
з/п

Показники Один
иця

вимір
У

Джерело інформації Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загал
ьний
фонд

спеціальний
фонд

усього загал
ьний
фонд

спеціальний
фонд

усього
е , ’

загал
ьний
фонд

спеціальний
фонд

усьоп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ф інансування м ік роп роектів  сталого м ісцевого розвитк у у 2019  році

1 затрат

Обсяг фінансування, що 
спрямовується на 
фінансування 
мікропроектів сталого 
місцевого розвитку 3 
обласного бюджету грн

Рішення Конкурсної 
ради для відбору 
проектів, на 
виконання програми 
проведення обласного 
конкурсу
мікропроектів сталого 
місцевого розвитку у 
Хмельницькій області 
на 2017 - 2020 роки 
(Протокол 
проведення 
конкурсної ради від 
29.11.2018 р.№3)

2 847 460 2 847 460 2 402 976 2 402 976 -444 484 -444 4*

Зояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що 2 проекти залишились без виконання через незабезпечення часті 
співфінансування з місцевих бюджетів, зокрема ....
2 продукту

Кількість проектів 
сталого місцевого 
розвитку

од. реєстр оцінки 
проектів - учасників 
конкурсу у 2018 році

22 22 20 20 -2 -2

Зояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення фактичного виконання показника «Кількість проектів сталого місцевого розвитку» до запланованого пов’язана з незабезпечення частки співфінансуванн



з місцевих рад.... , які приймали участь у конкурсі мікропроєктів сталого місцевого розвитку.
3 ефективності

Вартість 1 проекту 
сталого місцевого 
розвитку

грн. розрахунок 129 430 129 430 120 149 120 149 -9 281 -9 281

■Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення показників затрат та продукту відповідно вплинуло на зменшення показників ефективності.
4 якості г ,

Готовність об'єктів по 
напрямкам

% розрахунок 100 100 91 91 -9 -9

-
Іояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показників затрат та продукту відповідно вплинуло на зменшення показника якості.
Аналіз стану виконання результативних показників

Виконанню результативних показників сприяло повне освоєння коштів субвенцій, переданих з обласного бюджету до бюджету розвитку міст, сіл територіальних 
громад Хмельницької області по 20 проектам___________________________________________________________________________________________

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.
За рахунок фінансування заходів даної програми, проведено фінансування 20-ти мікропроєктів місцевих громад області, зокрема по чотири 

проєкта у містах Хмельницькому та Славуті, і по одному у місті Кам’янці-Подільському, у Ярмолинецькому районі та Красилівській, Волочиській, 
Ганнопільській, Городоцькій, Колибаївській, Купецькій, Летичівській, Новоушицькій, Полонській та Солобковецькій об’єднаних територіальних 
громадах, які приймали участь і перемогли в обласному конкурсі.
Вказаними громадами було забезпечено обов’язкову частку співфінансування з місцевого бюджету на рівні 50 % від вартості проекту.
Дане фінансування забезпечило проведення робіт капітального характеру в житлово-комунальній сфері, проведення благоустрою та облаштування 
дитячих майданчиків та зон відпочинку для дорослих в парках, придбання обладнаний для дитячих садочків, тощо.

*3азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюдже'

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово- 
господарського забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради

грами.

Михайло ЗАГОРОДНИЙ 
(ініціали/ініціал,прізвище)

Наталя БОГУЦЬКА 
(ініціали/ініціал,прізвище)


