
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836
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1 1018410 0830

Своєчасне та всебічне 

інформування 

ужгородців про 

діяльність міської ради, її 

виконавчого комітету та 

посадових осіб. 

Публікація для широкого 

обговорення проектів 

рішень міської ради, її 

виконавчого комітету.

621,000 621,000 621,000 621,000 0 0 0

Усього 621,000 621,000 621,000 621,000 0 0 0

N

з/п
КПКВК

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

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

КФКВК
Підпрограма/завдання 

бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

3. Фінансова підтримка засобів масової інформації

                                                             (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. Управління у спрвах культури. спорту, сімї та молоді Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Управління у спрвах культури. спорту, сімї та молоді Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)



6. (тис.грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальни

й фонд

спеціальний 

фонд
усього
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма висвітлення 

діяльності 

Ужгородської міської 

ради, проблем 

життєдіяльності міста в 

газеті "Ужгород" на 

2018-2022 роки

621,000 621,000 621,000 621,000 0 0

Усього 621,000 621,000 621,000 621,000 0 0

7.

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього загальний фонд

спеціаль

ний 
усього загальний фонд

спеціальний 

фонд
усього

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

Завдання

Своєчасне та всебічне 

інформування 

ужгородців про 

діяльність міської ради, 

її виконавчого 

комітету та посадових 

осіб. Публікація для 

широкого обговорення 

проектів рішень міської 

ради, її виконавчого 

комітету.

1 1018410 затрат

Кількість редакцій газет і 

журналів
од. свідоствао 1 1 1 1 0 0 0

Кількість ставок всього, у 

тому чіслі:
од.

штатний 

розпис
7 7 7 7 0 0 0

редакційний персонал од.
штатний 

розпис
4 4 4 4 0 0 0

інші од.
штатний 

розпис
3 3 3 3 0 0 0

N

 з/п

Назва регіональної 

цільової програми та 

підпрограми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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

КПКВК Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Відхилення

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



2 1018410 продукту

Доходи (дотація з 

бюджету)
Тис. Грн. Кошторис 621,000 621,000 621,000 621,000 0 0 0

Кількість номерів - газет Од.
Державний 

реєстр
52 52 50 50 -2 0 -2

Тираж річний - газет
Примірни

ків

Внутрішній 

план роботи
120 120 94 94 -26 0 -26

Тираж разовий-газет
Примірни

ків

Внутрішній 

план роботи
2,3 2,3 1,888 1,888 -0,412 0 -0,412

3
1018410 ефективності

Ріст доходів від реклами %
Фінансовий 

звіт
5 5 -35 -35 -40 0 -40

4 1018410 якості

Темп зростання кількості 

реалізованих примірниуів

газета (роздріб) %
Фінансовий 

звіт
8 8 -17,8 -17,8 -9,8 -9,8

газета (підписка) %
Фінансовий 

звіт
8 8 -9,4 -9,4 -1,4 -1,4

(підпис)

(підпис)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : У зв'язку з невиходом двох номерів газети та зменьшення тиражу газети "Ужгород".

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із зменьшенням тиражу газети "Ужгород" і реалізацією тільки в межах міста.

(ініціали та прізвище)

Аналіз стану: За 2018 рік фінансова підтримка склала 621,0 тис. грн., що в повному обсязі задовільнило потребу редакції газети "Ужгород". В цілому програма виконана.

Начальник управління О.ВАСИЛИНДРА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер О. КАЖМІР

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із закриттям точок продажу.


