
l, цlýз9
(ктIIквк мБ)

21lФц
Gсmквк N,IБr-

цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджgгноi програми

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджgгних коштiв за бюджетною програмою

8, Видатки (наданi кредити з бюджgry) на реалiзацiю мiсцевих/регiонмьних програм, якi виконутоться в межах бюджетноI програми

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за _2019_ pik

Щiмiськоiради(шйvекуеш ФловкоФ рзпор@)

Щади(наймеryФм siдовi@ноФ вrcшщ)

4.

5.

Мета бюджетноi програми: 
_Чlенство 

в Асоцiацii MicT Украiни та Обласнiй асоцiацii мiсцевих рад кРади Львiвщини)) з метою спiвпрацi тарозширення зв'язкiв мiж мiстами на грУнтi економiчного спiвробiтництва, .*r;;;;;;"* прав та iHTepeciB членiв Асоцiацii в органахвлади та управлiння, взаемодiя з владними струкryрами i громадськими об'еднаннями _дJUl досягнення соцiально-економiчного розвитку
Завдання бюджегноi програми:

паспортi програми

зв"зкiв мiж *йiiБ

N
з/п

Затверджено у паспоffiюджетноt
гривень

KacoBi
загмьний

фонд
J

спецiальний
фонд усього

загальний

фонд
спецIмьний

фонд

вiдхилення

усього
загальний

фонд
9

спецiальний

фонд усього

021768о
Сплата членських BHecKiB до Дсоцiацri ,ia, Упрчi*]-
"€врорегiон Карпати'' та до обласноi a"ouiuuii 

'tcu"""* рuл<<Ради Львiвщини>

4 5 6 7

28900 0 28900 28900 0

10

28900 0 0 0

вiд затверджених

N з/п

mивень

загальний

фонд
спецiальний

фонл
ycboio загальний

фонл
спецiальний

фонд усього

бlдхиленнJl

l загальний
фонп

спецiальний

фонл усьогоJ 5

28900

6

2890028900 0

7 8 9 l0 ll
0 28900 0 0 0

щодо причин касових

6.

кредити з бюджегч)

4



досягtотi за palxyнok касових видаткiв

до сплати в 2020 poui

Рiшення
мiськоi рали

<Про мiський
бюджет

м.Борислава
на 2020 piK>

видаткiв , передбачених в

icbKoMy бюджетi дjlя сплати

#{Ф

результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iх виконання:

мiський голова

та звiтностi, головний

У,Б,Малиняк:::(iкiцiш й прiзвще)
Начальник вiддiлу



1.

з.

4.

2|7622ъ (ктпtGк мБ)

Звiт
про виконання паспорта бюд;кетноi програми мiсцевого бюджету за _2019_ piK

В"*о"ав""й *омiте ди
(наймеrymнш го-lовff ого фзпоршим)

Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoi ради
(найrtеryФнtr вйповааrьною вff хона9ш)

(кmквк мБ)
0470

(кФквк)

Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована ремtзацiя бюджетноi програми

Мета бюджетноi програми: Забезпечення стirлого розвитку ryристичноi гаJгузi, пiдвищення ii частки в покаlниках екопомiчного розвитку MicTa,збiльшеннЯ частки в'iЗного Туризму, покраЩення iмiдяry м.Борислава на ринку т}ристичних посJDrг.

завдання бюджетпоi програми:

7, Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

8, Видатки (наданi кредити з бюджегу) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi викону,lоться в межах бюджетноi програми

програми

ий обмiн досвiдом

N
з/п Напрями використання бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
загальний

tЬонп
спецiальний

Фонд усього
загальний

фонл
спецiальний

7

усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього

02l7622

4 6

7000 0 7000 7000

9 l0

0 7000 0 0 0

касових видаткiв ( наданих крели гЬ
оосягlв, затверджених

N з/п Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми
Затверджеrо у пiiЙЙЙюджетноi

гривень

KacoBi видатй?нii]й
загальний

фонл
спецiальний

фонд усього
загальний

фонл
спецiальний

фонл усього
загальний

фонд
9

спецrальний
усього2 J фонд

02|7622
4 5 6 7

0

8
7000 0 7000 

,ý'
7000

l0 1I

7000 0 0 0

2l7622ъ (ктпквк NБ)

i

5.

6.

5 я

Iтизоюджеry)l Вiдхиленй



Фактич Hi результативнl показники,

лосягнугi за рахунок касових видаткiв

2020 рiюt вiд
20.12.2019р. Nэ

2208

видаткiв передбачених на

охорони пам'яток icTopii та культури мю Борислава з

туризму та рекреацiТ та прийом делегацiй,

ё;."49| ^vя LL- *

-УКядiнЬ-

результативнi показники бюджsгноi програми та аналiз ix виконання:

начальник
та звlтност1,

i

\



1.

2-

3.

02l8410
(ктквк мБ)

02l8410
(кmквк мБ)

02184r0
(ктпквк мБ)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програмп мiсцевого бюджеry за _2019_ piK

Виконавчий KoMiTeT Бооиславськоi MicbKoi Dади
(найIецвнш rc,ювноm рзпорщ)

Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ мiськоi ради
(шймецвff м вiщовiщьноФ вконавщ)

0830 Фiнансова пiдтримка засобiв масовоТ iнформацli
(КФIGк) (tаfuечумм бюмоi прФаvи)

Мgга бюджgгноi програми: Забезпечення iнформування громади щодо дiяльностi мiсцевих органiв влади. Пiдтримка дiяльностi мовного засобуMacoBoi iнформацii.

Завданrrя бюджегноi

програми

та виконання угод щодо висвiтлення iнформачii про лiяльяiсгь м

Видатки l з оюджету) та напDями

N
зlп Напрями використання бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) вiдхилення

загальний

фонл
спецiальний

Фонд усього
загальний

фонд
6

спецiальний
фонл усього

загальний

фонд
спецiальний

lЬонп усього
J 4 5

Фiнансова пiдтримка засобiв масовоi iнформацii
7 8 9 10 l1

935035 0 9350з5 9з4890,7,t 0 934890,71 -144,29 0 -144,29
у напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, зiтверджеrиil пБй!iйБйБй

8, ВидаткИ (наданi кредитИ з бюджеry) на реалiзацiЮ мiсuевих./регiОнiLlьних програм, якi викон11оться в межах бюлжегноi прогр€lп,lи

N з/п Найменування мiсцевоi7 регiонмьноТ програми
Затверджено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки (наланi *релrти з бюл*етч) Bi

загальций

фонл
спеuiальний

фонд усього
загальний

фонд
6

спешiальний

фонл усього
загальний

фонд
спецiальний

tЬонп усього
J !

0

5
02r8410

Програма Dозвиткч iнфоомашiйного 7 8 9 l0 ll
Радiоредакцiя <<Слово> 9350з5 935035 9з4890,7 l 0 9з4890,71 -|44,29 0 -144,29

02184l0



N
з/п

показники
одиниця
вимiру

,Щжерело
iнформачii

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

-Фапт 

и ч 
" 

i резул ьтат и в н i п о каз н и к и,

:осягнlтi за рахунок касових видаr кЬ
вiдхилення

загальний

фонд
5

спецiальний
dlонп усього

загальний
бонл

спецiмьний
йонп

чсього
загальн и й

фонд

спецiальний
tЬонп усього

6 7 8 9 10 l1 12 13

2 J 4

l

Пiдтримка дiяльностi
эадiомовлення та виконання угод
щодо висвiтлення lнформачii про

цiяльнiсть мiсцевих органiв влади

засобами оалiомовлення

935035 934890,7 1 0 934890,7 1 -|44,29 0 -144,29
Обсяг витрат грн-

fIлан

фiнансово-
господарськоi

дiяльносгi

9з5Oз5 0

Эбсяг фiнансовоТ пiдтримки грЕ.
Рiшення 935035 0

-()
9з5035 934890,71 0 934890,7 l -|44,29 0 -|44"29

1 1 0 ]
l

0 0 0
Кiлькiсть радiостанцiй од. Лiцензiя l

0 0 0
кiлькiсть lнтеонет-радiо од. | Лiцензiя 0| l 0

пDодчюу

llояснен! IЯ ЩОДО ПРИЧИF мrл 54rБ9рл^9l F 8968 0 q
0

0
)бсяг палiостанцiй.в т.ч.

Год.

8968 0 8968 8968
0

Лiцензiя 208 0 208 208 0 208 0
)бсяг радiомовлення I Bioo l0 | 8760 8760 0 0 0

l Обс"г Щщрцg.-рgдщ_ Год.

еfiеюивностi

Поясненt {я щодо причиl у tn)vlrl Pv,JJlDL9 т-
4446 4446 0 4446 0 0 0

Середнi видатки на одиницю радiо грн./гол розрахунок 4446 :
0 106 l06 0 l06 0 0 0

|Середнi видаткш на одиницю

l Iнтернет-радiо
грн./гол l розрдунок I toc

якостr

0 55 0 0 0rемп зростання видаткiв на

эдиницю радiомовлення
порiвняно з попереднiм роком

% Розрахунок 55 0 55 55

l 1 0 1 0 0 0
rемп зростання обсяry радiо
поDiвняно з попереднiм роком

% Лiцензiя 1 0

t}тими результативниNlи показниками
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затверджени

результативнi показники бюлжегноi програ}rи та аналiз ix виконання:

ffr#.*:#l#;#ffi:lffigl;:'iffiiY;:Ё";-яfrвi.д4яям!дйFм-радоффор,дбфвсюкобяд{уФluт)Фуй общФвЕýiдловямогщФвхцоgуФн'FМ-рцЬ,Дм

програма мае високу ефекrивнiсть та планусться дJuI реалiзачii в подальшому на наступнl

l.P- явооський
мiський голом

начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi,

(iяiцi&lи n прiзвищс)

У.Б.Малиняк

аЁщý

al<l, *\
\о
N'r:

,j\

,огхо

$r^iЁ

(iнiцiаlи m прiзвише)

9.



1.

2.

3.

0218220
(mквкш)

02 18220
(кmквк мБ)

0218220
(кmквк ш)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програмп мiсцевого бюджету за _2019_ piK

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi Micbкoi ради
(sаймекувнм rcловff ого рзпорщию)

Виконавчий KoMiTeT БоDиславськоi MicbKoT оади
(юfuеIr\Щш Biлoвi@Horc sикоивщ)

0380 , ., Jаходи та роботи з мобiлiзацiйноiпЙготовки мiсцеВого значенпя
(КФюк) (!ай}tспеншбюдФноiщФаrtи)

МФ бЮД@ШОi ПРОГРаШ: ОРfuЪ!цi' m забвп.ченм м Kpmpii *io. БориgФ за:одiв з пfuь ормiзцii вitсьюфm облiку, спршян! opвHir.щii прщоtу фомцд Е Фрюву вiйсфtу

видатки (наданi кредити 3 бюджеry) на реаJIiзацiю мiсцевж/регiонмьних програм, якi виконуються в межах бюлжегноi програп4и

Видатки (наданi кредити з бюджsту) та напрями використання бюджgгних коштiв за бюджетною проФаN,rою

Напрями використання
бюджетних коштiв

KacoBi видатки (наданi кредити)

Пояснення щодо причин вiдхилення 
"i* касо"ййй "йБйй

N з/п Найменування MicueBoi7 регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки ("аданiкред-и з Оюд",еrv- вiдхилення
загальний

фонд

спецiальний

фонд
усього

загаjьний

фонд

спецiмьний
фонд

усього

s

загапьний

фо"д

спецiапьний

фонд
усього

1 2 J

34838

4 5 6 7Програми з органiзацii вiй@
зобов'язаних та призовникiв, призову громадян на строкову
вiйськову слlжбу у Збройнi Сили Укратни та пiдготовки юнакiв
до вiйськовоТ служби на 20|8 - 2О22 роки

9 l0 ll

0 з4838 з48з7,44 0 з48з7,44 -0,56 0 -0,56

Усього



9. результативнi показники бюджgrноi програми та аналiз ix виконання:

ДФЬ Фlу fuоцм реуБrзшй фrмЬ. ЗабфпФфо фФ !са поIмiз,вiд(иФ яФ€,
l0,ущmнФй щФвоr бюЕеrяоi np.рФrr, д-" Й.э*а с 

"о*rвяф 
та srr!вяою дт подмiп рфлiзшдi. забФIЕqrt м T€p,Tlpii MiФ зsоди з ппгsь ОРГмiз'цil ВiЙФЮВОФ

облiку, сприяС проведеннЮ призову громадян на строкову вiйськову службу,

мiський голова

Начальник вiдцirry бlхгалтерського облiку та

l.P- ЯворськиЙ
(iкiцiшя fl прiзвнце)

У.Б.Малиняк

N
зlп

показники
одиниця
вимiру

.Щжерело
iнформачii

4

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi покапники,

лосягнрi за рахунок касових видаткiв
(наданих крелитiв)

вiдхилення

загаJIьнии спецiальний
фонл усього

загал ьн и й

фонд

спецiальний
фонл усього

загальний
фонд

спецiальний
tЬонп усього

5 6 7 8 9 10 l 1,2 lз
1 2 з

1

видiлення автомобiльного

транспорту для перевезення

вiйськовозобов'язаних та
призовникiв

з48э7,44

затрат

0 з48з7 -44 _0,56 0 -0 ý6
виT 

рати 
на автомобйьний тракспорт

дrя оповiщення призовникiв
грн.

Рiшення

348з8 0 34838

Mlcbkol ради
<Про мiський
бюджет MicTa

Борислава на

2020 pio вй
20.12.2019p, Nл

2208
|- I

lturuнgnn, цчлU rlPyrllrn ryJvlлlrvlrvlr Jr.,.\ Jфr9vr4.i-.------- -_ 
-_- - r - , t

0 0 0

2 пDодvКГv

202кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, яким

були наланi послуги по перевезенню
од. звlт 202 0 202 202 0

Поясненъ щодо причин розбiжностей мiж затверджеr Iими та досягн] лими результа тивними показI {иками

з ефективностi
0

| витрати на перевезення одного

| 
вiйськовозобов'язаного

грн. розрж}нок ItlzI lol 172 172 0 |72 0 0

4 якостl

Поясненt tя щодо причиЕ l розOlжностеи мlж затверджеI т-
0 l00 0 0 0Jiдсоток забезпеченостt

lсигнуваннями до необхiдного %
розра\унок

l00 0 l00

шодо прrтчшl розбiжносгей мiж затверджешш,tи та досягЕrугл tми результативними показникzlми

со

о,

(iff iцiа-rя та прiзвише)



Звiт
про вцконання паспорта бюджетноi програмп мiсцевого бюлжеry за _2019_ piK

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi Micbкoi Dади
(наймен}цм rcловного рзпорщ)
Виконавчий KoMiTeT БоDиславськоi MicbKoT ради
(Mfu ея}щ вiдоЕiщьною викомвщ)

9д!]4а а54а
(КТIIКВК МБ) (кФrGIо (шЬrек}вffi бюмоI прграмя)

цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноI програми

5. Мета бюджетноi проГрами: ВивченнЯ перспекгиВ промисловоi роЗробки води д.лЯ подальшогО використання ii в iцTepecax громади.6. Завдання бюджетноi програми:

гривень

1r0ясненняЩoдoпpиЧинBlдxилeнняoбсягiвкaсoвихвидаткiв(наданих*pеДn'i"
причиною вiдхилення € менша BapTicTb робiт у порiвняннi з запланованими асигнчваннями,

8, Видатки (наданi кредити з бюлжету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi викон}rоться в межах бюджетно'i програми

l.

2.

з.

гривень

й аналiз води та вивчення перспекгив Тi промисловоI розробки для подальшого використання в lцTepecax громади.

повний хiмiчний аналiз води (аriоrо-ка.iон""йiйад|Б

7, Видатки (наданi кредити з бюджеry)та напрями використання бюджетних коштiв забюджетною програмою

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштiв*
Заrвердже"о у пййБЙБББЙ kacoBi видаткц (наданi кредити з ьджеrчl Ri пхипсрн

загальний

фонд
спецiмьний

фонп усього
загальний

фонл
спецiмьний

фонл усього
загальний

фонд
спецiальний

tЬонп усього

02 l 8з40 повний хiмiчний аналiз води 0

4 5 6 8 9 l0
22927 22927 0 228зз,6 228зз,6 0 -9з,4 -9з,4

N з/п Найменування мiсцевоi7 регrональноТ програми
Заl вер:жено 1 паспортi бю:тtетноi KacoBi видатки ("ад*i пр.д*, j бюдж"r.,,.. Riпчипрц-"

загальний
фонл

спецiальний
фонд усього

загальний
rЬонл

спецiальний
фонл усього

8

загальний
фонл

спецiальний

фонл усього
4 5 6 7 10 l1

02 I 8340
(ктг]квк мБ)

02 l 8340
ктпквк ш)

7



N
зlп

показники
Одиниця
вимiру

фкерело
iнформачii

Затверджено у паспортi бюджmноi
програми

Факгичнi результативнi показники,

лосягнугi за рахунок касових видаткiв
(наданих крелитiв)

вiдхилення

загальний
tЬонл

спецiальний
йонп усього

загальний
tЬонл

спецiал ьн и й

фонд усього
загальний

фонд

спецlальнии
фонл усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1 |2 13

l }атDат

_оl д -9з,4Затверджений обсяг виданткiв нz

проведення заходу
грн

Рiшення
MicbKoT рали

вiд

04.10.2019
No065

0 22927 22927 0 228зз,6 228зз,6 0

Пояснення щодо причиt розбiжностей мlж затвердже]ними та досягн угими результа тивними показ никами

2 пDодчкту

|Кiлькiсгь проведених заходlвl

|хiмiчного аналiзу води ]

од розра\унок 0 1 l 0

llОЯСНеННЯ ЩОло llричин ljuJul^nu9tgn мrл J4rD9рлл9пrrлlп rg дчч4r rtJ ",_", r--J""

lllll

3 |ефективностi
3ерелнi витрати на проведення

]лного зжодY
грн розржунок 0 22927 22927 0 228зз,6 228зз,6 0 -9з,4 -а? 4

4 якоm
3абезпеченiсгь асигнуваннями до
веобхiлного обсяru

% розрж}чок 0 10с 10с l00 l00

н розбiжностей мiж затвердженими та досягн}тими результативними показниками

:i показники вiдповiдають проведеним видаткам за напрямо]!I використання бюджетних коштiв,

результативнi показники бюджетноi програми та аналiз 
-ix виконання:

хiмiчний аналiз води ftl вивчення перспеffiв Т промисловоТ розробки для

мiський голова l.P. Яворський

Начальник вiллiлу
та звlтност1- головнии

(iнiцiмя в прiзвпцс)

У.Б.Малиняк
(ifrцiдив прiзвице)ffi

с



Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюлжеry за 2019_ piK

(яайуеryваппя гоlовяою роrпорщвика)

виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoJ 0ади

QЦQ Внески до сътугного капiталч cv6'cKTiB господарювання
(ктшвк ш) (кФквк) (наймеЕумввябюдмноiпроФNи)

LIrлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована ремiзацiя бюджетнот програми

N з/п Щiль державноi полiтики
1 Придбанrrя апараryри та обладнанrrя для фупкцiонlъання FМ-радiо

Мета бюджетноi програми: Забезпечення придбання облалнанrш та додаткових пос.гrуг для функцiоrryвання FМ-

Завдання бюджетноi програми: Придбання апаратури та обладнання дlя

N з/п Завдаяня
1 Придбання апqратlри та обладнання для функцiоrryвання FМ-радiо
2

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзачiю мiсцевих/регiонмьних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

l.

2.

J

5.

6.

, затверджених у паспортi бюджетноi програми

0217670

гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштiв*

Затверркено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) вiдхилення

загальний

фонл

спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд

спецiальний

фопд
усього

загальний

фонд

спецiальний

фопд
усього

0217670 придбання апаратури та обладнання дчя функцiонування Fм-радiо 0 з45667 з45667 0 з45667 з45667 0 0 0

Пoяcнeннящoдoпpичинвiдxилeнняoбcягiвкacoвrо<видаткiв(нaдaниxкpeдитiвзбюдrкery)занaпp*o""'*op'".ffi

гривень

N з/п найменlzвання MicueBoi/ регiональноi програми

3атвер.лжено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) вiдхилення
загальний

фопд

спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд

спецiальний

фонд
усього

загмьний

фопд

спецiальний

фонд
усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll
02].7670

Програма розвитку iнформацiйного простору м.Борислава КП
''Радiоредакцiя "Слово" 0 з45667 з45667 0 з45667 з45667 0 0 0

02|76,7о
(KTIIKBK мБ)



Результативнi показники бюджетноi програNlи та аltшiз ix виконання:

лосягнутi за ра-\унок касових видаткlв

з45667вrграт на прилбам апаратr?и

Рiшенм
Бориславськоi
MicbKoi ра.шл <<Про

внесення змiн в

рiшеш MicbKoi
вй 20. l 2.20 l 8

Борислава на

.06.20l9 р. Nл

щодо причин розбtжностей мiж

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж

Прогрша розвкгrу
iнформачiйного
просюру
м.Борислша КП
"Ралiорелакчй
"Слово"

Серелш сума витрат необхiдвж"лля

функчiокуванш Fм-ралiо

програNlа не с довготривалою,подаJlьшоi ефективностi в ii реалiзачii не передбачено.
1 0, Узагальнений висновок про виконання програми. В результатi реа,liзачii програми

Z;\ -VСJЁ

R:'Ьrfr"gу,--ц zlcv
JрАiнд

мiський голова

Начмьник вiддiлу бцгалтерського облiку
та звiтностi, головний бухгштер

l.Р.Яворський
(iкiцidи тз прiзвице)

У.Б.Малиняк
(iнiцiдя та прiзвице)



Звiт
про виконання паспорта бюджетвоI програми мiсцевого бюджету за _2019_ piK

. 02 l 7збз
(ffiкш)

з q2ШФ 0490 ВИКОНаНня iнвеФицiйних пооепiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально_економiчного розвиткч окремих тqрдfgрц(Пreкш) (кФвк) (нdмеФщбюмmоiwlщ)

4. Цiлi держвноi полiтики, на досяmенш якж спрямована решiзацiя бюджегноi програми

N з/п Щiль дерхавноi полiтики

1

Розширення форм 1"rari членiв територiшьних громади у прочесi прийняпя мiсцевих рiшень, mворення належних умов д,u ефективноi
дiяльноmi дегDтатiв, органiв мiсцевого само8рsд/вання Mim, полiпшеннi ix матерiально - технiчного забезпечення з мfrою uлlia"rr"
нffilьних по,треб територiшьноi гроNrади

5, Мffiбюджgгноiпрограми:
6. Зшдання бюджетноi програми:

N з/п 3авдання
1 Придбшня та налагодж"rо С"Еу!]9щ9!д9l9l49ýrр9нного голоqванш "радi гопо"" для Ьриславськоi мiiьiоТiадi

7. Видатки (наданi кредити з бюлжеry) та напряN{и викориmання бюджmних коштiв за бюджmною програмою

обсягiв, затверлжених v паспортi бюджmноi програми

8. Видаки (пацанi крелити з бюлжсгу) на ремiзаuiю мiсцевих./регiонаьних програм, якi викокуоться в межа бюджmноi програмп

9. Результативнi показники бюлжсгноi програми m аншiз ix виконання:

гривень

N
з/п

Напрями викориmання бюджmних коштiв*
Затверджено у паспортi бю.ркегноi Kacoвl видаru (наданi кредffi з бюФкеry) вiдхилення

заruьний спецlальнии
tЬонл усього

загальний
бонл

спецiшьний
tЬонп усього

зашьний спецiшьпий
усього

3 4 6
,7

8 9 10

0217363
lIрилбання та налашryвання Сиmеми поiменного елекц)онного
:олосування "Рада Голос" 0 l90000 l90000 0 l90000 l90000 0 0 0

гривень

N з/п Найменування MicueBoi7 регiоншьноi програми
Затверлжено у паспортi бюджtrноi KacoBi вцдатш (наданi каедпги з бюдкеry вiдхилення

загальний
фонд

спецiшьний
riоя п усього

загmний
фонл

спецiальний
fiонп vсього

загалький
фонл

спецiальний
ihояп усього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

N
з/п

показники одиниця
вимiру

!жерело
iнформацii

Затверлжено у паспортi бюджtrноi
програми

Фактичнi результативнi показники,
досягffii ,}а рilунок касових видаткiв

(ншаних коедитiв)
вiдхилення

загшьний
фонд

спецiмьний
боял усього

зтальний
бонл

спецiшьний
rЬонп усього

загilьffий
rboH п

спешальнии
rboн п усього

l з 4 6 ,7
8 9 10 ll 1

1 затрат



Рiшекня
Бориславсько
i' Micbкoi ради
(Про мiський

бюджsг
м.Борислава
на 20l9 piK>

видаткiв на придбання та

сипеми поiменного
голосування "Рада

Пояснення щодо причин розбiжноmей мiж

. Так як програма ке9д9рI9jрдчлою,подшьшоi ефекивноmi в il реалiзацii не передбачено,
l0. Узага:rьнениЙ висновок про виконання програми. В результатi решiзаuii протами

W
мiський голова

Начшtьник вiллiлу бlхгmерського
та звiтноmi. головний б}хгалтер

l.P. Яворський
(ildцjш п щi]вщс)



l.

2.

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету за 2019_ piK

Виконаsчий KoMiTeT Бориславськоi Micbкoт Dади
(наftvсryянм rcловноm розпор@)
Виконаsчий KoMiTeT Бооиmавськоt Micbкoi Dади
(MfueK}BM вiловiФffоФ вкомвщ)

сvбвёнцiя з мiсц€аого бюдж€w деожавномv бюджетч на виконання поогDам соцiально-економirного розвr*ч
Dегiонis

(кФквк) (наЙмецчввм бюмоi щюФамх)

I-{iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюлжегноt програми

напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджsтноi програми

(кmвк мБ)

5.

6.

Мета бюджетнОI програми: Забезпечення соцiально-економiчного розвитку регiонiв

Завдання бюджетноt програми:

N з/п Завдання
l

7. Видатки (наданi кредити з бюджегу) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiонzцьних програм, якi виконуються в межах бюджетноl програми

N з/п
fuперч*ення 

"адзви,2.

J

N
з/п

Налрями використання бюджетних коштiв+ Затверджено у паспортi бюджетно'f
програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджеry) Вiдхилення

l 2 J

иrоOор
4 5

l прилбання компресора дJIя апаратiв на стиснлтомч повimi
8 9 l0

0 149000 l 49000,0 0 149000 0 0 0

2
Технiчне забезпеЧення та удосконМення системи вiдеонагляду на

перехрестях вулиць дrя ефеюивного виконанш обов'язкiв Бориславським
ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львiвськiй обласгi

50000,0 0 50000 50000,0 0 50000 0 0 0

Усього 199000,0 0.0 1 99000,0 199000,0 0,0 1 99000,0 0,0 0,0 0,0

N з/п Най менування мiсчевоi7 регiонаJьноi програми

Затверджено у паспортi бюлжетноТ
програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюлжеry) Вiдхилення

загальний
фонп

спецiальний
бонп усього

загальний

фонд

спецiальний
rЬонп усього

загальний
йонп

спеuiальний

фонд
l0

усього

п
l !

0

5 6 7 8 9

2 l 9800
Програма попередження надзвичайних сиryацiй та забезпечення
пожежноii безпеки в м, Борислав та смт_Схiдниця 149000,0 l49000 l 49000,0 0 l 49000 0 0 0

02 l 9800 програма протидi злочинностi, забезпечення публiчноi безпеки га порядку
на територiТ MicTa Борислава на 20 l9 - 202 1 роки

50000,0 0 50000 50000,0 0 50000 0 0 0

02 l 9800
(юпквк ш)

6

щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих

2



результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iх виконання:

Факгичнi результативнi показники,

лосягнутi за рахунок касових видаткiв

Рiшення
Бориславськоi
MicbKoi ради

<<Про внесення

змiн в додатки
1,2,3,4,5,6 до

рiшення MicbKoi

рали вiл

20.1 2-20 1 8

JФl629 "Про
мiський бюджет
MicTa Борислава

на 2019 рiк>за
загмьним та
спецiальним

фондом" вiд
27.06.20l9 р. Nэ

l 920

видаткlв передоачених на

системи вцеонаIшду

перехреmях вулиць д?ая

виконацня обов'язкiв

ВП fiрогобиuького ВП

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

вiдхилення

N
з/п

показники
одиниця
вимiру

!жерело
iнформачii

заг,atльнии
rЬпяп

спецlаJIьнии
усього

загальний
rЬпнп

спецlzцьнии чсього
загальнии

lЬпнп

спецiальний
бонп усього

6 7 8 9 ll 12 1з
2 J 4

1рилбшш компресораlця апараIв
,л 

----,_л-^,-л.imi
!rTDaT

0 149000 0 0 0
грн. 1 49000 0 l49000 149000

"ятRрппженими 
та посягнчтими Dезчльтативними показниками

2 Iполчктч

1ýлькiсть компресорiв, що тпануеъся цт Розржунок l 0 1

r аатRеп пженими та лосягнутими Dезультативними показниками

з
14900( 1 4900( 14900(

грн. ]озра-х}нок 149000

4 IKom

}йсоток забезпеченоm
l.пгNR2ннями

Розржунок 100 10( 10( 10с

[ешiчне забезпечення та



видаткв передоаqених на
виконання редIlзацll програми

Рiшення
Бориславськоi
мiськоi ради

<<Про внесення
змiн в додатки
1,2,з,4,5,6 до

рiшення MicbKoi

ради вiд
20.|2.2018

Nэl629 "Про
мiський бюджет
MicTa Борислава
на 20l9 рiк>за
запLльним та
спецiальним

фондом" вiд
27.06.20l9 р. JФ

l 920

струкýрних пiдроздiлiв,
отримали фiншсувм на
програми

витраш на один сгрукlрний
в порядкт на

територii MicTa

Борислава на 20l 9

щодо причин розбiжностей мlж затвердженими та
показникiв. Виходячи з досягtt}тих показникiв програма е ефекгивною. Забезпечено виконання Bcix завдань прграм; вiдповiдно до ,unnu"oru""* йББ

мiський голова

Начальник вiддi_пу б}хгалтерського облiку
та звiтноgгi, головний бухгалтер

l.P. Яворський
(iнiцiеш п прiзвще)

У.Б.Малиняк
(iнiцiапп прiзвяще)

r/ )-i,
_4у



2181 l0

Звiт
про виконаннЯ паспорта бюджетноi проГрамп мiсцевого бюлжету за _2019_ piK

виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoi оади
(йеýвш rcловного tюзпоря@)

Виконавчий KoMiTeT Бооиславськоi мiськоi ради
(шймекущм вiдовiщноФ вrcшвщ)

заходи iз запобiгання та лiквйацii надзвичайних слгцlацiй та нашйкiв miйного лиха
(иfuefi_vмm бюфноi програvи)

l.

2.

з.

(mквк мБ)

2l81l0
(ктпюк мБ)

2181 l0 0320
(юпквк мБ) (кФквк)

Мета бюджетноi програNlи: Запобiгання та лiквiдацiя
забезпечення пожежноt безпеки tt.Бориславi та смт.
Завдання бюджетноi

1
CтвopeнняpезеpBуПаJIивнo.мастилЬниxпtатepiа.пiвд
природного характеру та ix яаслiлкiв

2 обслуговування прикладного програмпою забезпеченнlзвтомтизована система оповiщъiйiйБББd
7. Видатки (наданi кредr,rги з бюшкегу) та нaшрями використilця бюджегних кошгiв за бюджетЕою прогрzмою

цадзвичайних сиryацiй техногенного i природного харакгеру та
Схiдниця

полiтики
Пoпepедження'зaпoбiгaнняталiквiдaцiянaдзвичaЙних."ryaцiи
пожежноi безпеки м,БорИславi та смт. Схiдниця

N
з/п

Напрями викорисгання бюджетних коштiв*
Затверджено у паспортi бюджетно'i програми kacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) вiдхилення

загальний
dtонп

спецiальний
усього
----]-

5

1264l5

загальний фонд
спецiальций

йпнп усього
загальний

йонп
спецiальний

йонп усього
1 2 J 4 6 7 8 9 l0 ll

218ll0 |26415 0
пiквiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного i природного харакгеру
га iх наслiдкiв

1264l4,з 0 |264l4,з -0,7 0 0,7

2181r0

218ll0

встановлення та обслуговування прикладного програмного
забезпечення "Автомтизована система оповiщення''Набат-Во'' I 0000 0 l 0000 l 0000 0 10000 0 0 0

придбання пристрою видачi повiдомлень Пвп -04 4l58 0 4l 58 41 58 0 4l 58

|4ояц

0

т
0

Б

0

Усього l 40573 0 140573 l40572,з 0 0,7
затверджених у паспортi бюджетноI програми

8, Видатки (наланi кредити з бюджету) нареаJIiзацiю мiсцевих/регiонаJ.Iьних програм, якi виконуються в межах бюлжетноiпрограми

N з/п Найменування мiсцевоi7 регiонfurьноi програми
вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний

фонд усього загмьний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальни й

фонд

спецiмьний
фонд

усього
2 з 4 5 7 8 9 l0

2 18l 10
програма попередження надзвичайних сиryацlй та забезпечення
пожежноI безпеки м, Бориславi та смт. Схiдницi на 20l6-2020 роки

l 40573 0 |4057з l40572,з 0 140572.з -0,7 0 -0,7

6



результативнi показники бюджsтноi програми та аналiз iх виконання

Фактичнi результативнi показники, досягн}тi за рахунок касових

видаткiв (наданих кредитiв)Затверджено у паспортi бюджетноi програми

мастшьнж MaTeplaJIlB для
запобiгання m лiквiдацii
надзвичайнж сrryацiй техногенного i
лриродноrо хараперу та ix наслiлкiв

Борислава на 2020

вiд 20. l2.2019p. Ns

kйbkicTb зашанованих

MicbKoi рали
затвердження

забезпеченм
пожежноi безпеки м.

Борислава та

.Схiдницi" вiд

створеного матерiшьного

и та досягн\тими результативними показниками

ми та досягн}тими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбiжностей N,Ilж и результативними показниками

вiдхилення

N
зlп

показники
одиниця
вимiру Джерело iнформачii

загальний спецiальний
Фонд

усього загальний фонд
спецlмьнии

rhпqп усього
загаJlьнии

tЬояп
спецlальнии

усьог0

J 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 lз

1

4510 0 45,70 4570 0 4570 0 0 0
грн

2

45,70 4570 0 4510 0 0 0
л. 45,70 0

мiж зz tтвеDлженими та д

J ,rьеюивноmi

l00 l00 0 l00 0 0 0Рапично забезпеченоmi резервом
Iаlивно-масшьними матерiалами до
,-л6*iпцпТ йпrrпmi

Розржунок l00 0

Пояснення щодо причин ро: кностей мiж зi

0,,

)бслуговування пришадного
lрограмного забезпечення 0

10000 0 l0000 l0000 0 l0000 0 0 0
3итрати Еа обслуговуваннl

]рикладного програмног(

}абезпечення "Автомтизована систем:

rповiItlення "Набат-Во"

грн. Рахунок

пояснення шо. rцпгтрй Mix t

l 1 0 l 0 0 0(iлькiсть одиниць пришадног(
]рограvного забезпечення необхiдни> од. розрах!,нок 1 0



придбання пристрою видачi
повiдомлень ПВП -04

та досягtIугими результативIrими показниками

Пояснення щодо причин розбiжнойБй мйIБ
Ана-riзстан1.вllкoнaHняpез}.1ЬтатIlBнItхпoкaзникiвпoк.шавстoвi:сo.*o"

запобiгання надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру вiдповlдно до потреби.
та надзвичайних сиryацiй, Закуплено паливо-мастильнi матерiали на

10.узагальяений висновок бюджетноi програми. Програма е асryальною дJц подальшоi Гi реалiзацii. Забезпечено виконаншI Bci* завдань програмi]

\о

мiський голова

начмьник вiддiлу бухгаггерського облiку та звiтносгi, головний

l.P. Яворський
(iнiцiм й прiзвщс)

У.Б.Малиняк
(iнiцiаи п прiзвице)



210160
(кmквк мБ)

д!.ща

2l0I60ъ (tсггп{вТшr=--

Звiт
про впконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 2019_ pik
Едlqlавчий KoMiTeT БоDиmавськот Micbкoi ради
(мймеЕуфщ mловноФ рзпоршм)

2.

5, Мета бюджетноi програми: Органiзаuiйне,iнформативно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Micbkol ради та il. виконавчого комiтепl
6. Завдання бюджетноi програми

у сферi мiсцевого са]!1оврядування

кредити з бюджgгу) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною профамою

паспортl програмиDtдхилення мlж касовими видатками та затвердженими в паспортi бюджетноI програми видатками на 20 l 9 piK за за.alльним фондом складають 29609,4О грн.сплати судового збору. i виникли за КЕКВ 28О0 внаслiдок eKoHoMil коштiв iз

I,i"J,;"."*1 ":::::i:,j::.:":::::::a;;а;;;;;Б;;;;;;,##il;;;";;:I'hН::}ЖН:Х*ХНr#т;:.#Т:;"#жiтfi
! lrщлчллЕпD yU]

8, Видатки (наданi кредити з бюджету) на ремiзацiю мiсцевих/регiонаJlьних програм, якi виконуються в межах бюджgгноi програми

4, Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

лlr
Завдання

1

7. Видат]

N
з/п НаПРями використання бюджетних коштiв*

гDивень
Затверджено у пu"йЙЙЙ*Бrоi--

програми kacoBi видатки (наданi кредити з бюджету) вiдхилення

загальний

фонд

спецiальний

фонд усього
загальний

фонд

спецiальний

фонд усього
загмьний

фонд

спецiальний

фо"д усього

210l60
здlйснення виконавчими органами Micbkoi ради наданих законодавством
повноважень у сферi мiсчевого самоврядування ] l6969l 8 з2260з |20l952| l l667308,6 з8з544,74 1 2050853,з4 -29609,4 60941,74 зlзз2,з4

вiлхилення вlд обсягiв, затверджених

Найменуваяня мiсцевоi7 регiональноi програми

<и

касових з напрямом використання



результативнi показники бюджетноi програми та анаJIiз ix виконання:показн

ВiдхиленняЗатверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фаrгичнi результативнl показники,

лосягrглi за рахунок касових видаткiв
( кредитiв)

N
з/п

показники
одиниця
вимiру

фкерело
iнформачii загальний

бонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
Фонд

усьогозагальний
ihонл

спецiальний
dlонл

усього фонд

6 7 8 9 10 l1 1,2 1з

1 2 з 4 5

затрат

кiлькiсъ rlшж одиниць од
0 0 0l

ь4 0 64 64 0 64

0 4 0 0 0

т,ч. служба у справах дiтей од- Штатний розпис 4I 0 4 4

показника ми

2 прOдукry

кiлькiсгь о,гриманих лисгiв,звернень,змв,

скарг

пояснення

----l
a"^'l

Заl ВЕрллgплlч,l

----------1
п tg лvv,lr rlJ !tll"

--------т
_7

17l48 з80 0 380База даних
кГалерея послугл

га ж}Фнали
peempauii

l 6768 0 16768 l 7148 0

1221

1221^

1221 0 I221 0 0 0
кiлькiсть пiдготовлених проеюlв нормативно

правових amiB MicbKoi ради та виконавчого

KoMiTeTy MicbKoi ради

од.
fiу-рнци
эеестрачi

1221 0

l221 0 |z2| 0 0 0
(iлькiсть прийнятих нормативgо-правових

lпiB MicbKoi рали та виконавчого KoMiTery

цiськоi Dади

од
хqрнми
ре€страцl

1221 0

0 l7 11 0 11Цанi

1прашiнського
облiw

28 0

0

28 l
Кiлькiсть провелених сесiй MicbKoi рали од

29 26 0 26 _3 0 -з
Кйькiсть провелених засiдань виконавчого

KoMiT*y MicbKoi ради
од

Данi

управлiнського
облiw

29

0 49 0 -2Данi

управлiнського
облiw

5l 0 51 49
{iлькiсть проведених нарад з керiвкиками

зiплiлiв та упрашiнь MicbKoT рали
од

0 49 0Цанi

драшiнського
rбпiw

51 0 51 49
Кiлькiсть провеленж нарад з керiвшками

комунальнж пiдприемств
од

9 0 1 -2 0 -2iilа.-* про""о.них "прямюх лiнiй"

керiвниками MicbKoi ради m виконавчого

комiтш

од
Данi

управлiнського
пбпiw

9 0

0 46 l 0 1Данi

управлiнського
облiку

45 0 45 4(,К*iir" rро"aл"нлiх особистих прийомiв

громадян керiвниками MicbKoi ради та

виконавчого KoMiTery

од

585 0 585 45 0

0

45

1

Кiлькiсть справ переданих до мiського apxiBy од
Цанi

упрашiнського
эблiку

540 0 540

Данi

упрашiнського
облiку

6 0 6 0 4 1

Кiлькimь провелених заходiв оборонно-

мобЬiзачiйноi роботи
од

0 20 l 0 l
Кiлькiсть проведенж заходiв з цивrльного

за-хисту
од

Цанi
управлiнського
облiкч

2| 0 21 2с

0 l4 0 )

Кйькiсть проведених зжодiв з охорони

цовкiJUIя

од
Цанi

дравлiкського
эблiку

lб 0 iб l

9.



KicTb проведених KoHKypciB на
ачення перевiзникiв на мiських
бусних маршрутах та TaKci

од.
Данi
упрашiнського 2 0 2

5

0 4 2 0 2

Кйькiсть уклаленж договорiв про пайову
rrасъ замовника у cвopeHHi i розвmку
iнженерно-транспортноi та couiabHoI
iнфраструкlри MicTa

од
Щанi

драшiнського
эблiку

4 0 4 0 5 l 0 1

Кiлькiсть розроблених регуляторних апiв од,
Данi

утравлiнського
эблiку

18 0 l8 1 0 l8 0 0 0

Кiлькiсть проведених обстежень суб'спiв
riлприсмничькоi дiяьностi щодо легiliзацii
;ишати заробiтноi шати

од
Данi

драв,тiнського
)блiку

196 0 l96 178 0 l78 l8 0 -l8

од. 2 0 2
пOданих позовних зшв у суловi

lнстанцll ;прамiнського
облiW

0 3 1 0 l

Кiлькiсть спра8 що супроводкуються в

судових iнстанчiях од.
Цшi
управлiнського
)блiку

5з 0 53 57 0 57 4 0 4

Кйькiсть проведених KoHK}pciB на замiщенш
вакантних посад од.

Цанi
драшiнського
)блiкY

10 0 10 0 6 -4 0 4
Кiлькiсть iнспекцiйних вiдвiдвань
iнспеюорами прачi од.

Данi

упршлiнського
эблiку

2 0 2 0 2 0 0 0

кшькIсть опрацьованих вiдомостеЙ в

!ержавному peccTpi виборцiв та сформовани:
наказiв на внесення даних АIТС,Щержавного

ресстру виборцig

од.
Щанi

управлiнського
)блiку

720 0 720 l285 0 1285 565 0 565

Кйькiсть здiйсненого iнформачiйного
забезпеченш та вiлео,транслячiй про
цiшьнiсть MicbKoi рали m виконавчого
KoMiTery на офiчiйному сайтi та в сочмережi

фейсбук, мережi юryб

од,
Щанi

упрамiнського
эблiку

1 640 0 l 640 l67з 0 167з зз 0 JJ

од.
Данi
управлiнського
облiку

50 0

0

50
rpoeюiB, мiкропроешiв, програN{м
uiжнародно - технiчноi допомоги та
иiжнародного спiвробiтничтва

0 47 3 0 -J

тис.грн
Данi
упраыiнського
эблiку

7684
перемоги проепiв, мiкропроепiв, программ
мiжнаролно - технiчноi допомоги та
мiжнародного спiвробiтничтва

7684 7000 0 7000 -684 0 -684

Кйькiсъ дiтей--сирiт та лiтей позбавленж
батькiвського пiюцвшня що перебувають на
облiку

чол. !аяi облiцу 50 0 50 50 0 50 0 0 0

Вiдхилен
Украiни.
иiкропро
-т--l

ня в сторону збiльшення кiлькостi опрацьов
Тако;к вiлбулось зN{еншення суми за_гучени]
eKTiB.

ефекr"urостП

iаних вiдомост
к iнвестицiй в 

]

-т

щOл0 lIричин розl

ей в Державному
результатi перемс

---г

p".-pt ,"б"р,
lги проекгiв, Mi

--т

затвердженимл

tiB вiдбулось за
iкропроектiв, п1

l та досягн}тиNl

рахунок провеl

рограмм мiжна;

-т
2з8 l

и результативн]

1ення виборiв Г
lодно - технiчнr

ими показника]

[резидента Укр
)i дополlоги у з

ми

,аiни та виборit
в'язку iз зменrr

, 
"Ф""*- *,

tенням кiлькос,
T}TaTiB до BepxoBнoi ради
ti та Bapтocтi проектiв та

кlлькlсть виконаних листlв.
од_

розрахунок
2з8экарг на одного пDацiвника зOj

,l,]

305 бi 67

од розрахунок 17 |,1tmlB 17

Витрати на 1тдlимання однiсi шmтноi одиницi грн.
Цанi

управлiнського
эблiку

l 87805 0 l 87805 l 844l 0 184419 -JJ бо 0 -3386

4



;"-t.*'.у"'."--ф'у-*"**-*i"У;;;@сББзбiлrEи'@fiлъкiФза.pнeяь'с6pгEзмвщoдoфцiш!яЙxmxoмyнм6яп
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ffi;diffi:i}""Iffi}ЖЖ;:fi:#:r#Ж,ffiЫ#,*"й;;;;;",';lБ;i;;;;;"*ммl*iарощо,внisюiдопо*о,иузвьIуiззм,ндепммtйьffiiв,зФмiлроФiв
t мi,Ф.лрФпь Bci iл@i пош"-" 

",."*", - 
-"-**" 

" 
r"ййй "щ, Ёмоiд.,i"*юмю- 

"mтачды 
бюд**ш юшiо, пров.депвя rcндерн,хt допороФвв 9ýпiвыь, 

'lфШ'ЯМ 
влr!'Т ПД

"""р.о*Ыr""р"з 
аномально теплi Irогоднi умови, витрати на утримання однiсi штатноiодиницi зменшилися на 3386 грн-

l0. ушьпеня виспофfi бюмоi орог9ши, дяа прогрф € феmфм шg}€й, дп подаrьшоre впорlФм Dа васгуппi,охи ЗаЕд,хя рф'igцii цiе' лрогрбми вЦфФС' КiСЯФ Е ф'ПИВlе

мю{дш орввшr м,сьюi род сФв mмоФь, упраФjни ю0fu, мiсцФф бФD€ry, оптlшне @нумнп доюдiв i щa;ib мiсыоФ бФдкету, t ь р.sульФi ас'бiW'Й рфвФк влрбяПОI ТД ФЦiФdОI

кт#й
.S,| \l\tц\ l 9S \ \ВД:l\ l*7\ \Ецz /р

ностеи мlж ,тативними показникамипояснення

мiський голова

Начальник вiддilrу б}хгалтерського облiку

та звiтностi, головний бухгапер

l.P. Яворський
(iffiцiш m прiзвице)

У.Б.Малиняк
(iнiцiаrи в Фiзвяце)



l.

2.

J

02lбо82

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 2019_ piK

Виконавчий KoMiTeT БоDиславськоi MicbKoi оади
(наймемнш Фловноrc розпоряЩ)

Виконавчий KoMiTeT БоDиславськоi MicbKoi оади
(наfuецЕяш Biлoвi@bнoф вmФщ)

QбlQ ПDидбання житла для окоемих категоDiй населення вiдповiдно до законоrэвсгва
(ктпквк мБ) (кФквю (ffаймещнш бющФоi прота!ff)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N з/п цiль державноi полiтики
l забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiк,тування, та осiб з тх числа

Мета бюджетноi програми: Забезпечення житлом окремих категорiй населення

Завдання бюджсгноi програми:

N з/п Завдання

l 3абезпеченн1 житлом лiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiк.iryвання, та осiб з ix числа

7. Видатки (наланi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

8. ВИДаТКИ (НаЛаНi КРеДИТИ З бЮДЖеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

о2|6о82

5

6

програми

гривень

N
зlп

Напрями використання бюджgтних коштiв*
Затверджено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки (наданi кредити з бюджgгу) Вiдхилення

загальний
фонл

спецiальний
dlонп усього

загальний
фонл

спецiальний
tboH л усього

загальний
tЬонл

спецiальний
фонп усього

2 4 6 8 9
,l0

0216082
Забезпечення житлом дiтей-сирiт. дiтей позбавлених
5атькiвського пiклування, та осrб з iх числа 0 590000 590000 0 590000 590000 0 0 0

гривень

N з/п Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми
Затверджено у паспортi бюджетноi KacoBi видатки (наданi кредити з бюджgrу) вiдхилення

загальний
фонл

спецiальний
dlонп усього

загальний
фонл

спецiальний
tito н п

чсього загальний
бонд

спецiальний
lЬонп усього

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11

Програма <<Забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, та осiб з iх числа у м.Бориславi та
смт.Схiдниця на 2019-202l роки>

0 590000 590000 0 590000 590000 0 0 0



Результативнi показники бюджетноi програми та ана-пiз Тх виконання:

N
з/п

показники
Одиниця
вимiру

Джерело
iнформацii

Затверлжено у паспортi бюджетноi
програми

Факгичнi результативнi показники,

лосягнрi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв)

Вiдхилення

загальний
rhонп

спецlzlльнии
rЬонл усього

загальний
фонд

спецlальнии
йонп усього

загальний
tЪонп

спецiальний
tЬонл усього

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
l iатDат

Эбсяг видаткiв на спiв

}iнансування придбання житла для

liтей-сирiт, дiтей, позбавлених

5атькiвського пiклування , та осiб з

[х числа

грн.

Рiшення
Бориславсько
'i Micbкoi ради
кПро мiський

бюджет
м.Борислава
на 2019 piK>

0 590000 590000 0 590000 590000 0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 lродук,lry

Кiлькiсть квартир, якi плануються

придбати
од.

Програма
<забезпечення
хитлом дiтей-
сирiт, лiтей,
позбаыених
батькiвського
пiшування, та
осiб з l.х числа

у м-Бориславi
та
смт.Схiдниrи
на 20l6-20l8
роки)

0 2 2

Площа житла, яку планусгься

придбати
G.M

Програма
<забезпечепм
житлом дiтей-
сирiт, лiтей,
позбавлених
батькiвського
пiшування, та
осiб з i]x числа

у м.Бориславi
та
слtт.схiдниця
на 20 l6-20l 8

рокиD

0 з7,7 з,l,7 0 37,7

Пояснення щодо пDичин Dозбiжностей мiж затвердженими та досягцлими результативними показниками

J ефекгивностi

Серелнi витрати на спiв

фiнансування прилбанш однiсi
Gартири

грн. розрж}ъок 0 29500( 29500с 29500с 295000 с



1

Серелня розржункова BapTiob
придбанш 1 ш.м. шла в

м.Бориславi
грн.

Прогрша
<забезпечення
житлом дiтей-
сирiт, дiтей,
позбавлених
батькiвського
пiюцtвання, m
осiб з iх числа

у м.Бориславi
та
смт,схiдниця
на 20 l6-201 8

роки))

0 1 5650 l 5650 1 5650 l 5650 0 0

Пояснення щодо причин Dозбiжностей

10- УзФьяФлй в,сяоФI tцD шfuн, бФмоi про.ф!п, ВfiФИох рФiФФ] цiеi прог!.мl вбфп.с.вно жmлом дiЕй{ирц !Фf, позбФяп йьхiш*оrc пiЕrr@ш, d Фiб з в ФфДам
прогрбяа . еФ.пlвяою в щнrtм и шryппi рош.

мiський голова

Начальник вiддirry бухгаmерського облiку
та звiтностi, головний бlс<гаптер

(iнiйuи п прiзвице)

бЯЩцj)
s / lпгr,т-\ 6
Ё t lШlll Jgi-\ цу, /- ýkb- ýi+ , ^9д2lq- *JtрдiнД-

(iнiцiш m прiзвище)

У.Б.Малиняк

мlж затвеDдженими та досягнчтими Dезчльтативними покrзниками
А.налiз стану виконання результативних показникiв, Фактичнj показники повнiсть вiдповiдають запланованим видаткам, вiдхилення немас,


