
Інструкція 

до заповнення форми «Інформація про досягнення головним 

розпорядником коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та 

результативних показників бюджетної програми у 2019 році» 

 

Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного 

бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних 

програм (далі – Інформація) включається до річного звіту про виконання закону 

про Державний бюджет України відповідно до пункту 15 частини другої статті 61 

Бюджетного кодексу України. 

Інформація за 2019 рік готується головним розпорядником коштів державного 

бюджету (далі – головний розпорядник) за формою згідно з додатком. 

Джерелом інформації для заповнення форми є звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм, складені відповідно до наказу Міністерства фінансів України 

від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за №47/7368. 

У формі зазначається така інформація: 

1. У пункті 1 код відомчої класифікації та найменування головного 

розпорядника. 

2. У пункті 2 – код відомчої класифікації та найменування відповідального 

виконавця. 

3. У пункті 3 – код бюджетної програми, код функціональної класифікації 

видатків та кредитування державного бюджету та найменування бюджетної 

програми. 

4. У пункті 4 – мета бюджетної програми. 

5. У пункті 5 – завдання бюджетної програми. 

6. У пункті 6 відображаються результативні показники, що характеризують 

виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з 

поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними 

показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів), та 

затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану 

виконання показників надається за кожним показником окремо. 

7. У пункті 7 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної 

програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання 

завдань бюджетної програми. 

 

 

 

 



До листа Мінфіну  

від                             року 

№  

                        

Інформація про досягнення  

головним розпорядником коштів державного бюджету  

запланованої мети, завдань та результативних показників  

бюджетної програми на 2019 рік 
 

 

1. ______________ 

(КПКВК ДБ) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (найменування головного розпорядника) 

2. ______________ 

(КПКВК ДБ) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування відповідального виконавця) 

3. ______________ 
(КПКВК ДБ) 

_________ 
(КФКВК) 

________________________________________________________________________________________ 
(найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

    

   

  



3 

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформа-

ції 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету) 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

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

1 затрат            

 показник            

 ...            

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

2 продукту            

 показник            

 ...            

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності            

 показник            

 ...            

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 



4 

4 якості            

 показник            

 ...            

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 

 

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

 

______________ 

 

Керівник установи –  

головного розпорядника бюджетних коштів 

 

_____________ 

(підпис) 

_______________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Керівник самостійного структурного підрозділу з 

фінансово-економічних питань – головного 

розпорядника бюджетних коштів  

 

_____________ 

(підпис) 

 

_______________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

 

 

 

 


