
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000 ™ 00022438
(код програмної Вінницька обласна Рада (К0Д за є д р п о у )

класифікації видатків
та кредитування (найменування головного розпорядника 

місцевого бюджету) коштів місцевого бюджету)

(код Програмної Виконавчий а п а р а т  Вінницької обласної Ради 00022438
класифікації видатків . . .  (код за ЄДРПОУ)

та кредитування (найменування відповідального виконавця)
місцевого бюджету)

0110191

код Програмної 
класифікації видатків 

та кредігтування 
місцевого бюджету)

0191
(код Типової програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевогобюджету)

0160
(код 

Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення місцевих 
виборів

(найменування бюджетної 
програми згідноз Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0210000000
(код бю джету)



4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України на участь у виборах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Фінансове забезпечення діяльності Вінницької обласної територіальної виборчої комісії на період проведення місцевих 

виборів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
гривень

№
з/п

Напрями використання 
бю джетних коштів*

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний фонд спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 8276198 8276198 8276198 8276198 0 0

1 Фінансове забезпечення 
діяльності Вінницької 
обласної територіальної 
виборчої комісії на період 
проведення місцевих 
виборів

8232117 8232117 8232117 8232117 0 0

2 Фінансове забезпечення 
протиепідемічних заходів 
щодо запобігання 
поширенню СОУЮ-19 під 
час проведення місцевих 
виборів

44081 44081 44081 44081 0 0

Пояснення щ одо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бю джетної 
програми: Фактичний обсяг видатків відповідає запланованому обсягу', розбіжностей немає.



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 
гривень

№
з/п

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/
п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

Обсяг видатків, що 
спрямовується на 

фінансове 
забезпечення 

діяльності 
Вінницької 

обласної 
територіальної 

виборчої комісії

Грн.
кошторис 8232117 8232117 8232117 8232117

0 0

Обсяг видатків на 
здійснення 

протиепідемічних 
заходів щодо 
запобігання 
поширенню 
СОУЮ-19

Грн. кошторис
44081 44081 44081 44081

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому 
обсягу, розбіжностей немає.

2 продукту



Кількість виборців Один.
Державний

реєстр
виборців

1215595 1215595 1215595 1215595 0 0 0

Кількість придбаних 
засобів захисту для 
запобігання 
поширенню СОУГО- 
19

Один.
Розрахунок 

потреби 
в засобах 
захисту

3813 3813 3813 3813

0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому 
обсягу, розбіжностей немає.
3 ефективності

Розмір витрат в 
розрахунку на одного 

виборця

грн. Управлінсь 
кий облік

6,77 6,77 6,77 6,77 0 0 0

Середня вартість 
придбання засобів 

захисту від СОУГО- 
19

Грн. Розрахунок
11,56 11,56 11,56 11,56

0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні та затверджені показники ефективності 
виконані на 100%. Розбіжностей немає.
4 Якості

Рівень фінансового 
забезпечення 

діяльності 
Вінницької 

обласної 
територіальної 

виборчої комісії

% Управлінський
облік 100 100 100 100 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому 
обсягу, розбіжностей немає.
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні та затверджені показники виконані на 100%. 
Розбіжностей немає.
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2020 рік по КПКВКМБ 0110191 виконана в повному обсязі.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2020 рік по 
КПКВКМБ 0110191 створена у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020р. №745 «Про затвердження Порядку 
фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів». Пункту 43 і постанови Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 14 вересня 2020 року № 580 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», від 19 жовтня 2020 року № 
656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік». Результативні показники програми у 2020 році відповідають затвердженим та 
виконані у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної Ради
(підпис)

в.п. СОКОЛОВИМ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради (підпис)

Л.П. ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)


