
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М шютерства ф ш анав Украши 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакци наказу М шютерства ф ш анав Украши 
в1д 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетноУ програми мкцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1. 1000000 Вщдш культури Маршвсько! районно! державно! адмш1страцп Лугансько! облает!
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1000000____Вщдш культури Маршвсько! районно! державно! адмшютрацп Лугансько! облает 1
(КПКВКМБ) (наймен>вання вгзповиального виконавця)

3. 1014060 _____ 0828 Забезпечення д1яльност1 палац!в 1 будинк!в культури. клуб1в. центр1в дозвшля
(кпквкмб) (КФКВК)1 та ш ш их клубних заклад1в

(найменування бюджетно! програми)

4. Видатки та надання кредимв за бюджетною програмою за звкний перюд

(грн)
Затверджено паспортом бюджетно! програми Касов 1 видатки (надаш кредита) Ейдхилення

загатьний
фонд спещальний фонд разом загальний фонд спещальний фонд разом загштьний

фонд спещальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3608257 1037577 4645834 3587390 1032986 4620376 -20867 -4591 -25458
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5. Напрями використання бюджетник коигпв:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних кошт1в

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми

Касов! видатки (надаш кредита) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення д 1яльност1 
палацев 1 будинюв 
культури, клуб1в, центр1в 
ДОЗВ1ЛЛЯ та 1НШИХ 

клубних заклад1в

3608257 1037577 4645834 3587390 1032986 4620376 -20867 -4591
/

-25458

Усього 3608257 1037577 4645834 3587390 1032986 4620376 -20867 -4591 -25458
Пояснения щодо причин вщхилення м!ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорт! бюджетно! програми. 
Невикористанш кошти по КЕКВ 2111 у сум1 4610 грн. у зв’язку з лшарняними прашвникш. по КЕКВ 2120 у сум1 8434 грн. у зв’язку 13 нарахуваннями €СВ 
працюючим шваладам в розмф1 8.41%, по КЕКВ 2270 у су\п 7803 грн. у зв’язку 13 економним використанням енергоноснв. по КЕВК 2240 у сум1 20 грн. по 
касовому обслуговуванню у зв’язку 13 отриманням зароб1тно! плати через Приватбанк._______________________________________________________________

6. Видатки на реашзацпо регюнальних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетно! програми, за зв тш й  
пер10д

___________________________________________________________________   Г______ (грн)
Назва

репонально! шльово! програми
Затверджено паспортом 

бюджетно! програми 
на званий перюд

Касов1 видатки 
(надаш кредити) 
за зв1тний перюд

Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
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7. Результативьп показники бюджетно! програми та аншнз !х виконання:

№
з/
П

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
шформацн

Затверджено у паспорД 
бюджетно! програми

Фактичш результативш 
показники, досягнул за 

рахунок касових видатктв 
(наданих кредит1в)

Вщхилення

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усього загальн 
ий фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

загальни 
й фонд

спещальн 
ий фонд

усього

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

Кшькють
установ

од. Зведення 
плашв по 
мереж1, 
штатах 1 

контингента 
х установ, 

що
фшансуютьс 
я з м1сцевих 

бюджет1в

20 20 20 20

Середня 
кшькють 
ставок -всього

од. Штатний 
розпис на 
2018 р1к

43,25 43,25 42,75 42,75 -0,5 -0,5

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Ваканшя 0,25 ст. кер1вника 
фольклорного ансамблю «Мрня» та 0,25 ст. освш повача по Марювському РБК.
2 продукту

Кшькють
ВЩВ1ДуваЧ1В - 
усього

о а б Форма 7-НК 54698 54698 53725 53725 -973 -973

Кшькють
дозвшлевих
об’еклв

од. Форма 7-НК 122 122 122 122

Кшыасть
ЗаХОД1В, ЯК1
забезпечують
оргашзашю
культурного
Я А О Ш  ТТ ТТС1

од. Форма 7-НК 860 860 836 836 -24 -24
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населения
Плановий 
обсяг ДОХОД1В

тис. грн. Кошторис 
на 2018 р1к

25,262 - 25,262 31,958 - 31,958 6,696 - 6,696

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж  затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кшыйсть заход1в зменшилась за 
рахунок передач! проведения окремих заход1в шшим установам, що призвело до зменшення кшькоеп вщвщувач1в по заходах, проведених 
вщдшом культури. Плановий обсяг доход1в збшьшився в результат! надходження 1,836 тис.грн. вщ плати за послуги та 4,860 тис. грн. вщ 
оренди майна.
3 ефективност!

Середн1 
витрати на
ОДНОГО

в1дв1дувача

грн. розрахунок ( 
вщношення 

видатк1в 
загального 1 
спец1альног 
о фонду до 

кш ькоеп 
в1дв1дувач1в)

65,97 18,97 84,94 66,77 19,23 86,00 0,80 /0,26 1,06

Середш 
витрати на 
проведения 
одного заходу

грн. розрахунок ( 
вщношення 

видатк1в 
загального 1 
спещальног 
о фонду до

К1ЛЬКОСТ1

заход1в )

4195,65 1206,48 5402,13 4291,14 1235,63 5526,77 95,49 29,15 124,64

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середш витрати на одного 
вщвщувача та середш витрати на проведения одного заходу збшыпились за рахунок зменшення кшькоеп заход1в та к1лькост1 вщв1дувач1в.
4 ЯКОСТ1

Динам1ка 
збшьшення 
в1дв1дувач1в у 
плановому 
перюд1
В1ДПОВ1ДНО ДО

фактичного 
показника 
попереднього 
перюду

% розрахунок ( 
вщношення 

кш ькоеп 
вщвщувач1в 
у 2018 роц 1 

до
фактично!
К1ЛЬКОСТ1 

В Щ В 1Д уваЧ 1В  

у  2017 рощ)

100 100 98,22 98,22 -1,78 -1,78

Пояснения щодо причин розб1жностей мЬк затвердженими та досягнутими результативними показниками. Спостершаеться динамжа зменшення

I



кш ькосп в1дв!дувач1в у плановому перюд! у зв’язку 13 зменшенням кшькосп проведених вщдшом культури заход1в.____________________ _______
Анал1з стану виконання результативних показниюв

У межах бюджетно! программ утримуеться 20 клубних заклад1в ( 1 районний будинок культури, 8 сшьських будинюв культури, 11 
сшьських клуб1в) 13 штатом в кш ькосп 43,25 ставок та фактично зайнятих посад -  42,75 ст.(вакансия 0,25 ст. кер1вника фольклорного ансамблю 
«Мр1я» та 0,25 ст. освБлю вача по Марювському РБК). Касов! видатки загального фонду на утримання клубних заклад1в склали 3587390 грн., 
що на 20867 грн. менше вщ показника, передбаченого паспортом бюджетно! программ, який становить 3608257 грн. Економ1я кош пв виникла 
внаслщок лкарняного листа пращвника, у зв'язку 13 нарахуваннями ССВ працюючим швалщам, економним використанням снсргоноспв та зменшенням 
касового обслуговування. Видатки спещального фонду на утримання заклад1в менип показника передбаченого паспортом бюджетно'Опрограми на 4591 грн. 
та склали 1032986 грн., що було зумовлене економним використанням запланованих кошпв.

Кредиторська та дебггорська заборговашсть за пщсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) вщсутня.

Протягом звггного року зменшилась кшьюсть заход1в, яю забезпечують оргашзащю культурного дозвшля на 24 одинищ за рахунок 
перерозподшу заход1в, за яю вщповщае вщдш культури. Вщповщно зменшилась кшьюсть вщвщувач!в.

Кер1вник установи головного розпорядника г 
бюджетних конгпв

в$ ю г 'шт
Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних конгпв

х М л
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О.В.Базпсало
(шдпис)

П 1 Т Т П И Г )  *

(дтщали та щлзвище)

СЛ.Меженська
(ШДПИС) (шщили та пр1звище)


