
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

1.

2.

3.

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

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

(1) Зазначаються    всі   напрями   діяльності,   затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис.грн)
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Оздоровлення дітей та відпочинок дітей ( крім заходівз оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
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 ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року 

2400000 Управління у справах культури, спорту, сімї та молоді Ужгородської міської

(КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис.грн)
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Забезпечення заходів з оздоровлення та 

відпочинку дітей ( крім заходів з оздоровлення 

дітей,що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Показники якості
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Відсоток оздоровлення дітей % банк даних відділу

4

Загальна кількість дітей для оздоровлення та 

відпочинку од. журнал реєстрації
84 0 84

Запланова кількість путівок для оздоровлення та 

відпочинку дітей од. журнал реєстрації
84

2 Показники продукту

0 84

3 Показники ефективності

Сума витрат на транспортні послуги тис.грн

Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту): У 2017 році оздоровлено 84 дитини у таборах "Трембіта" та 

"Водограй" протягом 31 календарного днів, вартість путівок 4760 грн. Програма  за 2017 рік виконана в повному обсязі.
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Начальник управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді О.М.Василиндра
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Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.
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