
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства ф ш анав Украши 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мшютерства ф ш ан ав  Украши 
В1д 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетноТ програми мкцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1. 1000000 Вщ дш  культури М арювсько! районно! державно) адмшютрацп Лугансько! облает!
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1000000 Вщ дш  культури М арювсько! районно! державно! адмшютрацп Лугансько)’ облает!
(КПКВКМБ) (найменування вщповщального виконавдя)

3. 1014040 _____ 0824 Забезпечення д 1яльност! музеш 1 виставок
(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетно! програми)

4. Видатки та надання кредиттв за бюджетною програмою за зв1тний перюд

(грн)
Затвсрджено паспортом бюджетно! програми Касов! видатки (надан! кредита) 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
60634 - 60634 60561 - 60561 -73 -73
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5. Напрями використання бюджетних к о и т в :
(грн)

№
з/п

Напрями 
використання 

бюджетних ко игл в

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 
д1яльност1 музеш 1 

виставок

60634 60634 60561 60561 -73 / -73

Усього 60634 - 60634 60561 - 60561 -73 -73
Пояснения щодо причин вщхилення м1ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорт! бюджетно! програми. 
Невикористаш кошти по КЕКВ 2111 у сум! 72 грн. у зв’язку з лгкарняним пращвника.

6. Видатки на решпзацпо репональних цш ьових програм, яю виконуються в межах бюджетно! програми, за звггний 
перюд

_______________________ (грн)
Назва

регюнально! цшьово! програми
Затверджено паспортом 

бюджетно! програми 
на зв1тний перюд

Касов1 видатки 
(надаш кредита) 
за звггний 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



7. Результативш показники бюджетно! програми та аншпз !х виконання:

№
з/
п

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
шформацп

Затверджено у паспорД 
бюджетно! програми

Фактичш результативш 
показники, досягнул за 

рахунок касових видатшв 
(наданих кредит1в)

Вщхилення

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усього загальн 
ий фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 з а т р а т

Кшькють 
установ

од. Зведення 
плашв по 
мереж1, 
штатах 1 

контингента 
х установ, 

що
фшансуютьс 
я з мюцевих 

бюджеДв

1 1 1 1

Середня 
кшькють 
ставок -всього

од. Штатний 
розпис на 
2018 р!к

1 ,0 1 ,0 1,0 1,0

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж  затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розб1жностей немае.
2 п р о д у к т у

Кллькють
експоналв
всього

тис. при
М.

Форма 8-НК 1,162 1,162 1,164 1,164 0,002 0,002

у тому ЧИСЛ1 

буде
експонуватись 
у плановому 
перюд1

тис. при 
м.

Форма 8-НК 0,869 0,869 0,580 0,580 -0,289 -0,289

КШЬКЮТЬ

В1ДВ1ДуваЧ1В

ТИС.0С10 Форма 8-НК 1,404 ~ 1,404 1,709 “ 1,709 0,305 0,305



1

4

К1ЛЬК1СТЬ 
екскурсж у 
музеях

од. Форма 8-НК 45 45 67 “ 67 22 “ 22

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кшькють експонаДв збшьшилася на 
2 од. за рахунок подарованих вщвщувачами, але експонованих зменшилася за рахунок зношеного стану експонаДв. Кшькють вщвщувач1в 
м узет  збшьшилася за рахунок збшыпення кш ькосп проведених екскурсш.
3 е ф е к ти в н о с т 1

К1ЛЬК1СТЬ

В1ДВ1ДуваЧ1В
на одного
прац1вника
(ставку)

ОС1б розрахунок
(вщношення

К1ЛБКОСТ1

В1ДВ1ДуваЧ1В
музе'ш до
К1ЛЬКОСТ1

ставок)

1404 1404 1709 1709 305 / 305

Середш 
витрати на 
одного 
в1двщувача

грн. розрахунок ( 
вщношення 

видатюв 
загального 
фонду до
К1ЛБКОСТ1

в1двщувач1в
музеТв)

43,17 43,17 35,44 35,44 -7,73 -7,73

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кшькють вщвщувач1в на одного 
пращвника (ставку) збшьшилася у зв ’язку 13 збшьшенням кшькост1 в1дв1дувач1в, що призвело до зменшення середшх витрат на одного 
вщвщувача.
4 ЯКОСТ1

Динам1ка 
збшьшення 
в1двщувач1в у 
плановому 
пер1од1
В1ДПОВ1ДНО ДО

фактичного
показника
попереднього
пер10ду

% розрахунок ( 
в1дношення

К1ЛБКОСТ1

вщвщувач1в 
у 2018 р. до 
фактично!
К1ЛБКОСТ1

В1ДВ1ДуваЧ1В
у 2017р.)

100 100 121,72 121,72 21,72 21,72

В1ДСОТОК

предмет1в, як1
% розрахунок ( 

вщношення
74,78 74,78 49,83 - 49,83 -24,95 - -24,95
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експонуються,
у загальнш
К Ш ЬК О С П

експонатзв
основного
музейного
фонду________

предметш,
ЯК1

експонують 
ся, до 

загально!
К Ш ЬК О С П

експонапв)
Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кш ыасть вщвщувач1в зросла на 
21,72 % за рахунок збшыпення проведених екскурсш, але вщсоток експонованих предмепв вщ загально! кш ькосп експонапв зменшився на 
24,95 % в результат! 13 !х зношенням._____

Анал13 стану виконання результативних показниюв

У межах бюджетно! програми утримуеться один заклад КЗ Марювський районний юторичний музей 13 штатом в кш ькосп 1 штатна 
одиниця -  завщувач музею. Касов1 видатки загального фонду на утримання КЗ М арювський районний юторичний музей склали 60561 грн., що 
на 73 грн. менше вщ показника, передбаченого паспортом бюджетно! програми, який становить 60634 грн. Економ1я кошт1в по заробггнш плат1 

виникла внасл1док л1карняного листа зав1дувача.

Кредиторська та дебггорська заборгован1сть за пщсумками 2018 року ( станом на 01.01 2019р.) вщсутня.

У музейному фонд1 нал1чуеться 1,164 тис. експонат1в, з них експонувалося 0,580 тис. Протягом звггного перюду в музе! було проведено 
67 екскурсш, шд час яких заклад безоплатно вщвщало 1,709 тис. вщвщувач1в , що на 22 екскурсп та 305 ос1б бшьше вщ показник1в, 
передбачених паспортом бюджетно! програми, що призвело до зменшення середшх витрат на одного вщвщувача._______________________________

Кер1вник установи головного розпорядника 
бюджетних кош т1в

Головний бухгалтер установи грЛ( 
розпорядника бюджетних к о п т  в

О .В.Базжало
(1тщ али  та пр1звище)

СЛ.М еженська
(1Н1Ц1али та пр!звище)

I


