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     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
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ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
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6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми,
 за звітний період
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
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1
ос. Особові справи, супровідні 

відомості на зарахування 
коштів

2
грн. Особові справи, супровідні 

відомості на зарахування 
коштів

№ 
з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення розміру 
допомоги

 Показники якості:

Завдання:  

 Показники ефективності:

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 

програми на 
звітний період

Показники продукту:
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
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проект 2

…
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(підпис) (ініціали та прізвище)

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

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).

Головний бухгалтер

Начальник управління
(підпис) (ініціали та прізвище)

    (тис. грн)

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

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

Код

Найменування 
джерел 

надходжень КПКВК

План видатків звітного періоду



{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
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