
З А Ї В  Е Р Д Ж Е  Н О

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. ______ 24______  Департамент культури Луцької міської ради__________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент культури Луцької міської ради___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
3. 2410180 0111 Республіки Крим та обласного значення_________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом
загаль

ний фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль-ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110,800 62,6 2173,4 2084,1 62,545 2146,638 -26,707 -0,055 -26,762

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення
щодо

причин
відхилення

загальний фонд
спеціаль-ний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціаль-ний
фонд

разом
загаль-ний

фонд
спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 ї ї 12 13 14

1 2410180 0111
Здійснення виконавчими органами 

міських рад наданих законодавством 
повноважень у відповідній сфері

2110,800 2110,800 2084,093 2084,093 -26,707 -26,707 Економія
коштів

2 2410180 0111 Забезпечення придбання обладнання 62,600 62,600 62,545 62,545 -0,055 -0,055 Економія
коштів

Усього 2110,800 62,600 2173,400 2084,093 62,545 2146,638 -26,707 -0,055 -26,762



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення

Поясненн 
Я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№

з/
п

кпкв
к Показники

Одни-ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

1

Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

Показники затрат
2410180 Видатки на утримання тис.грн. кошторис 2 110,800 2 084,093 -26,707

2410180 кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 12 12 0

2410180 Площа приміщення ( оренда ) О Д . договір оренди 118 118 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутим и результативними показниками: розбіжності видатків пов'язані зі зменшенням касових видатків на утримання установи 
, у зв'язку з проведеною економією.

продукту

2410180

КІЛЬКІСТЬ підготовлених нормативно-правових актів (накази-370 
,розпорядження-23, рішення-3)

одиниць

рішення 
ви кон. комітету, 
розпорядження 
міського голови, 
накази

205 396 191

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів

2410180 кількість проведених засідань<4),нарад<і4),семїнарів(5) одиниць протоколи 17 23 6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості проведених засідань, нарад .семінарів

2410180

КІЛЬКІСТЬ отриманих З а П И Т ІВ (257 ), П рИ Й О М ІВ (155) 

доручень(3),листів,звернень(251), заяв, скарг
одиниць

журнал реєстрації 
вхідної кореспонденції

1400 1796 396

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутим и результативними показниками: збільшенням кількості отриманої та опрацьованої інформації: отриманих для роботи 
запитів, прийомів доручень,листів,звернень,заяв, скарг

2410180

Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких 
заходів

одиниць
статистичні дані: Ф 
7НК, Ф80-А-РВК, Ф 
6НК

2120 2194 74

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж  затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості організованих та проведених культурно-мистецьких заходів

ефективності

2410180
кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного 
працівника

одиниць розрахунок 117 150 33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та д осягнутим и результативними показниками: збільшенням кількості отриманої та опрацьованої інформації: отриманих для роботи 
запитів, прийомів доручень,листів,звернень,заяв, скарг

2410180 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 175,900 173,674 -2,226

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж  затвердженими та досягнутим и результативними показниками: економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних листів



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних листів

2410180
Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких 
заходів на одного працівника

одиниць розрахунок 177 183 6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості організованих та проведених культурно-мистецьких заходів

Я К О С Т І

2410180

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній 
кількості підготовлених % розрахунок 100 100 0

2410180
відсоток вчасно виконаних доручень, листів,звернень,заяв, скарг 
у їх загальній кількості % розрахунок 100 100 0

2 Забезпечення придбання обладнання
затрат

2410180
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) тис.грн.

довідка про зміни до 
річного розпису 
бюджету

62,600 62,545 0

продукту

2410180
Придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та ін.) одиниць розрахунок потреби на 

2017р. 6 6 0

ефективності

2410180
Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки-5 шт., 
фотоапарат-1 шт. та ін.)

тис.грн. розрахунок 10,433 10,424 0

Я К О С Т І

2410180 Рівень використання коштів на придбання обладнання % розрахунок 100 100 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4:
(тис.грн)

Код Найменування 
____джерел____

кпквк Касові видатки станом на 1 План видатків звітного Касові видатки за звітний Прогноз видатків до кінця
загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеціаль- Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

Головний бухгалтер
('підпис')

Т.Ф.Г натів ______
(прізвище та ініціали)

Г.В.Сорока__________
(прізвище та ініціали')



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 08.2014 №836

1. 24 Департамент культури Луцької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

2410000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент культури Луцької міської ради

3.

(КПКВК МБ) 

2414040

(найменування відповідального виконавця)

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і 
0829 мистецтва

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом
загаль

ний фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль-ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 є 7 8 9

2460,300 0,0 2460,3 2431,217 0,000 2431,217 -29,083 0,000 -29,083

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення
ЩОДО

причин
відхилення

загальний фонд
спеціаль-ний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціаль-ний
фонд

разом
загаль-ний

фонд
спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2414040 0829
Надання фінансової підтримки на 
розвиток культури і мистецтва

2389,300 2389,300 2379,217 2379,217 -10,083 -10,083 Економія
коштів

2 2414040 0829
Надання фінансової підтримки на 
реалізацію громадських ініціатив 
жителів міста Луцька

19,000 19,000 0,000 0,000 -19,000 -19,000
Захід не 
відбувся

3 2414040 0829
Надання фінансової підтримки на 
розвиток культури і мистецтва з 
депутатського фонду

52,000 52,000 52,000 52,000 0,000 0,000

Усього 2460,300 0,000 2460,300 2431,217 0,000 2431,217 -29,083 -29,083



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення

Поясненн 
я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11

Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2017рік
2389,300 2389,300 2379,217 2379,217 -10,083 -10,083

Економія
коштів

Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2017 рік
19,000 19,000 -19,000 -19,000 Захід не 

відбувся

Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки 52,000 52,000 52,000 52,000 0,000 0,000

Усього 2460,300 2460,300 2431,217 2431,217 -29,083 -29,083

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№

з/
п

кпквк Показники
Одни-ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
Показники затрат
2414040 Видатки загального фонду на виконання програм тис.грн. кошторис 2 389,300 2 379,217 -10,083

2414040

Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва одиниць

програма 
фінансування 
культурно-мистецьких 
та культурологічних 
заходів

1 1 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звязку з проведеною економією коштів на проведення заходів

продукту

2414040

кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм 
розвитку культури і мистецтва

одиниць Програма,план заходів 87 87 0

ефективності
2414040 Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення тис.грн. розрахунок 27,463 27,347 -0,116

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звязку з проведеною економією коштів на проведення заходів

Я К О С Т І

2414040 Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва % розрахунок 100 100 0

2 Надання фінансової підтримки на реалізацюя громадських ініціатив жителів міста Луцька
Показники затрат

2414040 Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив |тис.грн. |кошторис | 19,000 | 0 | -19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не проводився

продукту

2414040
Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських 
ініціатив

одиниць перелік ініціатив 1 0 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не проводився

ефективності
2414040 Витрати на реалізацію однієї ініціативи |тис.грн. |розрахунок | 19,000 | 0 | -19,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не проводився



Я К О С Т І

2414040 Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив % розрахунок 100 0 -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не проводився

3 Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду
Показники затрат

2414040 Видатки депутатського фонду тис.грн. кошторис 52,000 52,000 0

продукту

2414040 Кількість підставок під банери. розрахунок кошторис 26 26 0

ефективності
2414040 Витрати на реалізацію однієї підставки під банер тис.грн. розрахунок 2,000 2,000 0

Я К О С Т І

2414040 Відсоток використання коштів депутатського фонду % розрахунок 100 100 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4:
(тис.грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 1 

січня звітного періоду
План видатків звітного 

періоду (на рік)
Касові видатки за звітний 

період
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

загаль- спеці-аль Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеціаль- Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

Головний бухгалтер



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. ______ 24______  Департамент культури Луцької міської ради_________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент культури Луцької міської ради__________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 2414060 0824 Бібліотеки_________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
___________________ ________________________ _________________ (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом
загаль

ний фонд

спеці
альний
фонд

разом загаль-ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7866,500 797,600 8664,100 7861,225 807,106 8668,331 -5,275 9,506 4,231

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення

ЩОДО

причин
відхилення

загальний фонд спеціаль-ний
фонд

разом загальний
фонд

спеціаль-ний
фонд

разом загаль-ний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2414060 0824

Забезпечення доступності громадян 
до документів та інформації, 
створення умов для повного 

задоволення духовних потреб 
громадян, сприяння професійному та 

освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, 

контроль за виконанням

7823,500 40,000 7863,500 7818,314 49,512 7867,826 -5,186 9,512 4,326

Економія
коштів

2 2414060 0824 Забезпечення придбання періодичних 
видань, літератури та обладнання 712,600 712,600 712,599 712,599 0,000 -0,001 -0,001 Економія

коштів

3 2414060 0824
Надання фінансової підтримки на 
розвиток культури і мистецтва з 
депутатського фонду

43,000 45,000 88,000 42,911 44,995 87,906 -0,089 -0,005 -0,094 Економія
коштів

Усього 7866,500 797,600 8664,100 7861,225 807,106 8668,331 -5,275 9,506 4,231



6 . Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення

Поясненн 
я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№
з/
п

кпквк Показники
Одни-ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

1
Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
Показники затрат

2414060
Видатки на забезпечення діяльності установи по загальному 
фонду

тис.грн. кошторис 7 823,500 7 818,314 -5,186

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності видатків пов'язані зі зменшенням касових видатків на утримання установи 
, у зв'язку з проведеною економією коштів за рахунок лікарняних та на комунальні послуги

2414060
Видатки на забезпечення діяльності установи по спеціальному 
фонду тис.грн. Кошторис,,форма № 4- 

1д, № 4-1 м (додаток 5) 40,000 49,512 9,512

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): 
розбіжності видатків пов'язані із збільшенням касових витрат за рахунок залишку коштів на початок року та у зв’язку із збільшенням доходів від надання платних послуг

2414060

Кількість установ ( бібліотек) одиниць

Рішення ЛМР про 
затвердження переліку 
закладів культури 
базової мережі 
м.Луцька №45/39 
від25.09.13р., статут

1 1 0

2414060 Середнє число окладів (ставок) керівних працівників одиниць штатний розпис 15 15 0

2414060 Середнє число окладів ( ставок) спеціалістів одиниць штатний розпис 49 49 0

2414060 Середнє число окладів (ставок) робітників одиниць штатний розпис 13 13 0

2414060 Середнє число окладів ( ставок), усього одиниць штатний розпис 77 77 0

2414060
Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються 
книговидачею одиниць штатний розпис 46 46 0

продукту

2414060

Бібліотечний фонд (в т.ч. література, періодичні видання) тис.грн.

Звіт про рух 
бібліотечного 
фонду,книги сумарного 
обліку,інвентарні книги

1183,488 1833,270 649,782

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: придбання періодичних видань та літератури. Причини розбіжностей за рахунок 
безкоштовно отриманої та подарованої літератури.



2414060

Бібліотечний фонд (в т.ч. література, періодичні видання) тис.примір
ники

Звіт про рух 
бібліотечного 
фонду,книги сумарного 
обліку,інвентарні книги

404,556 393,600 -10,956

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведено списання періодичних видань , брошур тимчасового користування та 
російськомовної літератури, яка застаріла.

2414060

в т.ч. передоплата передіодичних видань
тис.примір
ники

Звіт про рух 
бібліотечного 

фонду,накладні,акти 
введення в 

експлуатацію, книги 
сумарного обліку руху 

коштів

2,741 2,741 0

2414060

в т.ч. україномовна література тис.
примірники 211,258 212,362 1,104

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на виконання державних, регіональних програм,наказу №896 „Щодо здійснення 
придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек”

2414060
Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів) осіб

статистичний звіт 
форма 6-НК

260600 260600 0

2414060
Кількість книговидач одиниць статистичний звіт 

форма 6-НК 809400 808000 -1400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:в звязку з поточними ремонтами в 2017році бібліотек (філія №6,№5,№10,№4,ЦБ) п ід  

час яких тимчасово не здійснювалось обслуговування читачів

2414060 Кількість користувачів одиниць статистичний звіт 38795 38821 26

2414060

К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та 
організацію змістовного дозвілля користувачів одиниць

Щоденники 
роботи, па спорти 
заходів

1190 1170 -20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:в звязку з поточними ремонтами в 17році бібліотек (філія №6,№5,№10,№4,ЦБ) п ід  час 
яких тимчасово не здійснювалось заходи

2414060
Обсяг доходів (платні послуги) тис.грн. форма №4-1д, №4- 

1 м (додаток 5) 31,000 49,512 19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у видатках виникли із збільшенням і розширенням доходів від наданих 
платних послуг,а також залишку коштів на рахунку на початок звітного року.У ф.№4-1-затверджено на початок року, а касові видатки за звітний рік,

2414060

Списання бібліотечного фонду (в т.ч. література, періодичні 
видання)

тис.примір
ників

Звіт про рух 
бібліотечного 
фонду,акти на 
списання,книги 
сумарного обліку руху 
книжкового фонду

21,000 21,814 0

2414060

Списання бібліотечного фонду тис.грн.

Звіт про рух 
бібліотечного 
фонд у,акти на 
списання

14,500 23,353 9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:списання,крім книг великої кількості періодики і брошур тимчасового користування!; 
російськомовної літератури яка застаріла.

е ф е к т и в н о с т і

2414060

Кількість книговидач на одного прац. ( ставку, які проводять 
книговидачу) одиниць

розрахунок, звіт за 
2016р., план роботи на 
на 2017р., щоденники 
роботи

17596 17565 0

2414060

Середнє відвідування читачем бібліотеки одиниць

розрахунок, звіт за 
2016р., план роботи на 
на 2017р., щоденники 
роботи

6500 6500 0

Я К О С Т І

2414060

Кількість користувачів бібліотек в планов, періоді відлов, до 
покази, попер.періоду % розрахунок 100 100 0



2414060

Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду % розрахунок 100 100 0

2414060

Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді 
відпов. до покази, попер.періоду % розрахунок 100 100 0

2 Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання
Показники затрат

2414060
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) Всього: тис.грн.

кошторис, довідка про 
зміни до річного 
розпису бюджету

712,600 712,600 0

2414060
В т.ч.Поповнення бібліотечного фонду : тис.грн.

Звіт про рух 
бібліотечного 

фонду, наклад ні,акти 
введення в 

експлуатацію

500,600 500,600 0

2414060 а саме: передоплата передіодичних видань тис.грн. 120,000 120,000 0

2414060
а саме, журнал " Памятки України" №5, №6 (15шт.) тис.грн. 0,600 0,600 0

2414060 а саме: україномовна література тис.грн. 380,000 380,000 0

2414060

В.т.ч.Придбання оргтехніки (ксерокс, ноутбуки, принтер, 
акустична система та ін.) тис.грн.

кошторис, довідка про 
зміни до річного 
розпису бюджету

212 212 0

продукту

2414060
Поповнення бібліотечного фонду тис.примір

ники
Звіт про рух 

бібліотечного 
фонду, накладні,акти 

введення в 
експлуатацію, книги 

сумарного обліку руху 
коштів

7,559 10,858 3,299

2414060
в т.ч. передоплата передіодичних видань комплекти 526 526 0

2414060 в т.ч. україномовна література тис.
примірники

4,733 4,749 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів утворилась внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір 
літератури за нижчою ціною.

2414060

Придбання оргтехніки (комп.набори-10/104,5тис.грн., систблоки- 
3/21,2тис.грн., ноутбуки-2/19,4тис.грн., принтер кольоровий- 
1/12,0тис.грн., акустичні системи-2/31,8тис.грн.,проектори - 
3/23,1тис.грн.)

одиниць розрахунок потреби на 
2017р. 19 21 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у придбанні більшої кількості одиниць утворилась внаслідок вивчення 
ринку товарів і послуг та вибір літератури за нижчою ціною.

ефективності

2414060 Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань тис.грн. розрахунок 0,228 0,228 0

2414060 Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури тис.грн. розрахунок 80,287 80,017 0

2414060
Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки 
(комп.набір, ноутбуки, принтер) тис.грн. розрахунок 11,158 10,095 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок вивчення ринку товарів і 
послуг та вибір товарів за нижчою ціною.

ЯКОСТІ

2414060

Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, 
літератури та обладнання % розрахунок 100 100 0

3 Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду
затрат

2414060
Видатки депутатського фонду (загальний фонд) тис.грн.

довідка про зміни до 
річного розпису 
бюджету

43,000 42,911 0

2414060
Видатки депутатського фонду (бюджет розвитку) тис.грн.

довідки про зміни до 
річного розпису 
бюджету

45,000 44,995 0

продукту_____________________________________



2414060

Придбання оргтехніки (проектор-1/4,770тис.грн., екран- 
1/1,761тис.грн.)бібл.-філ.№9 одиниць довідка, депутатське 

звернення, опис- 
потреба

2 2 0

2414060
Придбання меблів (стільці-15/4,650тис.грн.,бібл.-філія №9, 
жалюзі 7/15.0тис.грн. -бібл.-філія №5 одиниць 17 23 0

2414060

придбання малоцінних преметів (настільні ігри- 
21/5,934грн.,крісла-мішки-7/5,977грн.)-ЦДБ,( доріжка- 
2шт./2,417грн., пилосос-1/2,099грн.) бібл.-філія №9

одиниць 12 31 0

2414060
Придбання літератури -(198/13,797тис.грн.) ЦДБ одиниць 100 198 0

2414060
Придбання оргтехніки (фотоапарат-1/7,199грн., телевізор- 
1/23,999грн.) - ЦДБ одиниць 2 2 0

ефективності
2414060 Середні витрати на придбання однієї одиниці (продукту) тис.грн. | розрахунок 0,661 0,343 0,318

П о я с н е н н я  щ о д о  п р и ч и н  р о з б іж н о с т е й  м іж  з а т в е р д ж е н и м и  т а  д о с я г н у т и м и  р е з у л ь т а т и в н и м и  п о к а з н и к а м и :  розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок вивчення ринку товарів і 
послуг та вибір товарів за нижчою ціною.

Я К О С Т І

2414060 Відсоток використання коштів депутатського фонду % [розрахунок 100 100 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

Код Найменування
джерел

к п к в к Касові видатки станом на 1 План видатків звітного Касові видатки за звітний Прогноз видатків до кінця
загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеціаль- Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(під

<ґЩ<
(підпис)

Т.Ф.Г натів
(прізвище та ініціали)

Г.В .Сорока
(прізвище та ініціали)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 24 Департамент культури Луцької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

2410000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент культури Луцької міської ради

3.

(КПКВК МБ) 

2414090

(найменування відповідального виконавця)

0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
____________________________________________ _________________ (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом загаль
ний фонд

спеці
альний
фонд

разом загал ь-ний 
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5447,400 725,500 6172,900 5423,806 848,101 6271,907 -23,594 122,601 99,007

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення
Щ О Д О

причин
відхилення

загальний фонд
спеціал ь-ний 

фонд разом
загальний

фонд
спеціал ь-ний 

фонд
разом

загал ь-ний 
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2414090 0828
Забезпечення організації культурного 
дозвілля населення і зміцнення 
культурних традицій

5447,400 694,000 6141,400 5423,806 816,601 6240,407 -23,594 122,601 99,007 Економія
коштів

2 2414090 0828
Забезпечення придбання обладнання 
(оргтехніка та ін.) 31,500 31,500 31,500 31,500 0,000 0,000

Усього 5447,400 725,500 6172,900 5423,806 848,101 6271,907 23,594 122,601 99,007

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення Поясненн 

я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№
з/
п

к п к в к Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

і Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.
Показники затрат

2414090
видатки на забезпечення діяльності установи за рахунок 
загального фонду

тис.грн. кошторис 5 447,400 5 423,806 -23,594

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності видатків пов’язані зі зменшенням касових видатків на утримання 
установи , у зв'язку з проведеною економією на комунальні послуги

2414090

Кількість установ усього одиниць

Рішення ЛМР про 
затвердження 
переліку закладів 
культури базової 
мережі м.Луцька 
№45/39 від25.09.13р.

3 3 0

2414090 у тому числі будинків культури одиниць статут 2 2 0

2414090 у тому числі клубів одиниць статут 2 2 0

2414090 у тому числі палаців одиниць статут 1 1 0

2414090 Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників одиниць штатний розпис 10 10 0

2414090 Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів одиниць штатний розпис 38 38 0

2414090
Середнє число окладів ( ставок ) робітників одиниць штатний розпис 31 31 0

2414090 Кількість гуртків одиниць форма 7-НК 48 48 0

2414090

видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, 
клубів та інших закладів клубного типу по спеціальному фонду
КЬ Л-Л\

тис.грн. форма № 4-1 д, № 4- 
1 м (додаток 5)

694,000 816,601 122,601

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): 
розбіжності видатків пов'язані із збільшенням касових витрат за рахунок залишку коштів на початок року та у зв’язку із збільшенням доходів від надання платних послуг

продукту

2414090
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

одиниць форма 7-НК 600 791 191

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості проведених заходів які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення

2414090
плановий обсяг доходів по спеціальному фонду тис.грн. форма № 4-1 д, № 4- 

1 м (додаток 5)
694,000 816,601 122,601

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): 
розбіжності видатків пов'язані із збільшенням доходів від надання платних послуг та надходжень від оренди приміщень

2414090
в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг тис.грн. форма № 4-1д, № 4- 

1 м (додаток 5)
551,000 674,504 123,504

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення доходів від надання платних послуг гуртками, студіями

2414090 Кількість відвідувачів - всього осіб форма 7-НК 140000 155000 15 000

2414090 в тому числі безкоштовно осіб форма 7-НК 140000 155000 15 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості відвідувачів у зв’язку з проведенням заходів культурного 
дозвілля населення

ефективності

2414090
Середні затрати на одного відвідувача тис.грн. розрахунок 0,039 0,035 0

2414090
середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунок 9,079 6,857 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звязку з проведеною економією коштів на проведення заходів



Я К О С Т І

2414090

динаміка збільшення кількості заходів,які забезпечують 
організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно 
до показника попереднього періоду

% розрахунок 100 132 32

2414090

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду

% розрахунок 100 111 11

2 Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)
затрат

2414090
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) тис.грн.

довідка про зміни до 
річного розпису 
бюджету( Форма 4-3)

31,500 31,500 0

продукту

2414090
Придбання оргтехніки (ноутбук-3 шт./31,5 тис.грн) одиниць

розрахунок потреби 
на 2017р. 3 3 0

ефективності

2414090
Середні витрати на придбання оргтехніки тис.грн. розрахунок 10,500 10,500 0

якості

2414090 Рівень використання коштів на придбання обладнання % розрахунок 100 100 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4:
(тис.грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 1 

січня звітного періоду
План видатків звітного 
періоду (на рік)

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеціаль- Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

І оловн и й бухгалтер



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 24 Департамент культури Луцької міської ради__________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент культури Луцької міської ради__________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей___________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

_____________________________________________________________ (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом загаль
ний фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль-ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29087,800 2469,200 31557,000 29086,165 2636,957 31723,122 -1,635 167,757 166,122

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення

Пояснення 
щодо причин 
відхилення

загальний фонд
спеціаль-ний

фонд разом
загальний

фонд
спеціаль-ний

фонд
разом загаль-ний

фонд
спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2414100 0960

Забезпечення надання початкової 
музичної, хореографічної освіти, 
образотворчого та художнього 

мистецтва

29087,800 2308,700 31396,500 29086,165 2476,627 31562,792 -1,635 167,927 166,292

збільшенняви 
датків на 
отримання 
освіти у 
школах по 
спец.фонду

2 2414100 0960
Забезпечення придбання обладнання 
(оргтехніка, музичні інструменти та ін.)

160,500 160,500 160,330 160,330 -0,170 -0,170 економія
коштів

Усього 29087,800 2469,200 31557,000 29086,165 2636,957 31723,122 -1,635 167,757 166,122



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення

Поясненн 
Я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№
з/
п

кпквк Показники Одни-ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва
Показники затрат

2414100
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання 
по загальному фонду тис.грн. звіт форма№2д,№2м 

(додатокб)
29 087,800 29 086,165 -2

2414100
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання 
по спеціальному фонду тис.грн.

звіт форма№4-1 д,№4- 
1м (додатокб) 2 308,700 2 476,627 167,927

2414100
в тому числі батьківська плата за навчання у школах 
естетичного виховання тис.грн.

звіт форма №4-1 д , №4- 
1 м (додатокб) 1 391,100 1 487,149 96,049

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): 
розбіжності видатків пов'язані із збільшенням касових витрат за рахунок залишку коштів на початок року та у зв’язку із збільшенням доходів від надання платних послуг

2414100

Кількість установ-усього одиниць Рішення ЛМР про 
затвердження переліку 

закладів култури 
базової мережі 

м.Луцька№45 від 
25.09.13р.

4 4 0

2414100
у тому числі музичних шкіл одиниць 3 3 0

2414100
у тому числі художніх шкіл одиниць 1 1 0

2414100 середнє число окладів (ставок) керівних працівників одиниць штатний розпис 17 17 0

2414100 середнє число окладів (ставок) спеціалістів одиниць штатний розпис 13,5 13,5 0

2414100 середнє число окладів (ставок) робітників, одиниць штатний розпис 38,5 38,5 0

2414100 середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу одиниць тарифікація 289,51 289,51 0

2414100

Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської 
плати одиниць штатний розпис 21 21 0

2414100
Всього середньорічне число штатних одиниць одиниць штатний розпис 379,51 379,51 0

2414100

Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо) одиниць

Положення про
початковий
спеціалізований
мистецький
навчальний заклад,
наказМКУ№523
від06.08.01р.

9 9 0



продукту

2414100

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах 
естетичного виховання осіб

наказ Управління 
культури про 
затвердження 
контингенту №45/18-1 
від 15.06.16р.

1980 1980 0

2414100

Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб

закон України про 
норму годин на ставку 
№2626-ІУ від 
02.06.2005р.

567 552 -15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшенням кількісті учнів пільговиків протягом року

2414100

Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів осіб

закон України про 
норму годин на ставку 
№2626-ІУ від 
02.06.2005р.

353 571 218

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: участь учнів шкіл естетичного виховання в олімпіадах та конкурсах , збільшеним 
кількісті учнів переможців

ефективності
2414100 КІЛЬКІСТЬ діто-днів ОД. розрахунок 427680 427680 0

2414100
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в 
школах естетичного виховання

тис.грн. розрахунок 14,691 14,690 0

2414100
у тому числі за рахунок плата за навчання у школах 
естетичного виховання

тис.грн. розрахунок 0,703 0,751 0

2414100

кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі ОД.

закон України про 
норму годин на ставку 
№2626-ІУ від 
02.06.2005р.

9 9 0

2414100

кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі ОД.

закон України про 
норму годин на ставку 
№2626-ІУ від 
02.06.2005р.

20 20 0

ЯКОСТІ

2414100

відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного 
виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у 
зазначених школах

% розрахунок 5 5 0

2414100

кількість учнів,які отримують освіту у школах ест.виховання у 
плановому періоді відповідно до фактичних показників 
попереднього періоду

% розрахунок 100 100 0

2414100

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання %

типовий навчальний 
план , наказ 
мін.культури України 
№588 від 11.08.2015р.

100 100 0

2 Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти)
затрат

2414100
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)всього: тис.грн.

довідка про зміни до 
річного розпису 

бюджету

160,500 160,330 0

в т.ч.на оргтехніку: тис.грн. 65,800 65,800 0

2414100
в т.ч.на музичні інструменти: тис.грн. 94,700 94,530 0

продукту

2414100

ДМШ №1.Придбання оргтехніки (проектор з комплектуючими 
(екран,підставка, проектор), 1 шт.\20,0тис.грн.;комп.набір для 
секретаря -1шт./16,0тис.грн.

одиниць розрахунок потреби на 
2017р.

2 2 0

ДМШ №2.Придбання оргтехніки МФП(ксерокс)-1шт./6,0тис.грн. одиниць розрахунок потреби на 
2017р.

1 1 0



ДМШ №2.Придбання оргтехніки (системний блок)- 1шт. / 8,5 
тис. грн.

одиниць розрахунок потреби на 
2017р.

1 1 0

ДХШ.Придбання оргтехніки (плазмовий монітор-телевізор)- 
1шт./15,0тис.грн.

одиниць
розрахунок потреби на 
2017р.

1 1 0

ДМШ №1.Придбання музичних інструментів(бандура-1 
шт/8,0т.грн;фортепіано-1/20,0тис.грн.)

одиниць
розрахунок потреби на 
2017р.

2 2 0

ДМШ №2.Придбання музичних інструментів(комплект ударних 
інструментів симфонічного оркестру-1/12,5 тис.грн.;ударна 
установка-1/21,0тис.грн.)

одиниць розрахунок потреби на 
2017р.

2 2 0

ДМШ №3.Придбання музичних інструментів( саксофон, труба, 
кларнет ,баритон-4/33,5тис.грн.)

одиниць
розрахунок потреби на 
2017р.

4 4 0

ефективності

2414100
середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки тис.грн. розрахунок 13,160 13,160 0

2414100
середні витрати на придбання однієї одиниці музичних 
інструментів

тис.грн. розрахунок 11,838 11,816 0

якості
2414100 Рівень використання коштів на придбання обладнання % розрахунок 100 100 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис.грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду (на рік)

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загаль
ний

Фонд

спеці
альний

Фонд
Разом

загаль
ний

Фонд

спеці
альний

Фонд
Разом

загаль
ний

Фонд

спеці
альний

Фонд
Разом

загаль
ний фонд

спеціаль
ний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

Головний бухгалтер



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 24 Департамент культури Луцької міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

2410000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент культури Луцької міської ради

3.

(КПКВК МБ) 

2414200

(найменування відповідального виконавця) 

0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи

4.

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеці

альний
фонд

разом
загаль

ний фонд

спеці
альний
фонд

разом
загал ь-ний 

фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3588,520 37,980 3626,500 488,294 37,230 525,524 0 -1 -1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення

Щ О Д О

причин
відхилення

загальний фонд спеціал ь-ний 
фонд

разом
загальний

фонд
спеціал ь-ний 

фонд разом
за гал ь-ний 

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2414200 0829

Підтримка та розвиток культурно- 
освітніх заходів, закладів, складання і 
надання кошторисної, звітної, 
фінансової документації, 
фінансування установ.

488,520 488,520 488,294 488,294 0 0 0

Економія
коштів

2 2414200 0829 Підтримка та розвиток культурно- 
освітніх заходів

3100,000 3100,000 3099,927 0,000 0 0 0

3 2414200 0829 Забезпечення придбання обладнання 
(оргтехніка) 37,980 37,980 37,230 37,230 0 -1 -1 Економія

коштів

Усього 3588,520 37,980 3626,500 3588,221 37,230 525,524 0 -1 -1



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, 
за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) за звітний 

період
Відхилення

Поясненн 
я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеці
альний
фонд

разом
загаль

ний
фонд

спеці
альний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2016-2017рр.
3100,000 3100,000 3099,927 3099,927 0 0 Економія

коштів
Усього 3100,000 0,000 3100,000 3099,927 0,000 3099,927 0 0 0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

№
ЗІ
п

кпквк Показники
Одни-ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної профами на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові видатки/ 

надані кредити)
Відхилення

1 Підтримка та розвиток зоопарків
Показники затрат

2414200

Кількість установ всього О Д И Н И Ц Ь

Мережа розпорядників 
і одержувачів коштів 
місцевого бюджету 
(Додаток 3, Додаток 4)

1 1 0

продукту

2414200 Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету тис.грн. Проект бюджету 3 100,000 3 099,927 0

ефективності
2414200 Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету тис.грн. кошторис 3 100,000 3 099,927 0

Я К О С Т І

2414200
Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної 
суми передбаченої

% розрахунок 100 100 0

2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.
Показники затрат

2414200 Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи тис.грн. кошторис 488,520 488,294 0

2414200 Кількість установ - всього одиниць положення 1 1 0

2414200 у тому числі централізованих бухгалтерій одиниць мережа установ 1 1 0

2414200 Середнє число окладів (ставок) - всього одиниць штатний розпис 4 4 0

2414200 Середнє число окладів (ставок) керівних працівників одиниць штатний розпис 1 1 0

2414060 Середнє число окладів (ставок) спеціалістів одиниць штатний розпис 3 3 0

П Р О Д У К Т У

2414200

Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які 
ведуть бухгалтерський облік самостійно

одиниць

Мережа розпорядників 
і одержувачів коштів 
місцевого бюджету 
(Додаток 3, Додаток 4)

7 7 0

2414200
Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів одиниць Перелік рахунків у 

УДКСУ (Додаток 8)
25 25 0

2414200
Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії одиниць

журнал
бух.документації 400 485 85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості звітно- інформаційної документації



2414200
Кількість отриманих листів, завдань О Д И Н И Ц Ь

журнал вхідної 
кореспонденції

300 387 87

П о я с н е н н я  щ о д о  п р и ч и н  р о з б іж н о с т е й  м іж  з а т в е р д ж е н и м и  т а  д о с я г н у т и м и  р е з у л ь т а т и в н и м и  п о к а з н и к а м и :  збільшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів .завдань, 
запитів та ін.). шо надійшли для роботи.
ефективності

2414200
Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного 
працівника

одиниць розрахунок 6 6 0

2414200
Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника 
бухгалтерії

одиниць розрахунок 100 121 21

2414200 Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника одиниць розрахунок 75 97 22

П о я с н е н н я  щ о д о  п р и ч и н  р о з б іж н о с т е й  м іж  з а т в е р д ж е н и м и  та д о с я г н у т и м и  р е з у л ь т а т и в н и м и  п о к а з н и к а м и :  збільшенням кількості звітно- інформаційної документації, отриманої та 
опрацьованої кореспонденції (листів .завдань, запитів та ін.), що надійшли для роботи.

Я К О С Т І

2414200 Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості % розрахунок 100 100 0

3 Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)
затрат

2414200
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) тис.грн.

довідка про зміни до 
річного розпису 
бюджету

37,980 37,230 1

П о я с н е н н я  щ о д о  п р и ч и н  р о з б іж н о с т е й  м іж  з а т в е р д ж е н и м и  т а  д о с я г н у т и м и  р е з у л ь т а т и в н и м и  п о к а з н и к а м и :  економія коштів утворилась внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір 
товарів за нижчою ціною .

продукту

2414200
Придбання оргтехніки (системний блок) одиниць розрахунок потреби на 

2017р. 1 1 0

ефективності

2414200
середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки 
(системний блок)

тис.грн. розрахунок 37,980 37,230 1

П о я с н е н н я  щ о д о  п р и ч и н  р о з б іж н о с т е й  м іж  з а т в е р д ж е н и м и  т а  д о с я г н у т и м и  р е з у л ь т а т и в н и м и  п о к а з н и к а м и :  економія коштів утворилась внаслідок вивчення ринку товарів послуг та вибір товарів 
за нижчою ціною.

Я К О С Т І
2414200 Рівень використання коштів на придбання обладнання |% |розрахунок | 100 | 100 | 0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4:
(тис.грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

к п к в к
Касові видатки станом на 1 

січня звітного періоду
План видатків звітного 
періоду (на рік)

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеці- Разом загаль- спеціаль- Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор департаменту

Головний бухгалтер


