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1

Видатки на проведення культурно-масових заходів тис.грн. кошторис 585 50 635 501,8 50 551,8 -83,2 0 -83,2

видатки загального фонду на проведення 

культурно-масових заходів

тис.грн. кошторис 
585 0 585 501,8 0 501,8 -83,2 0 -83,2

Видатки спеціального фонду на проведення 

культурно-масових заходів

тис.грн. кошторис 
0 50 50 0 50 50 0 0 0

2

кількість заходів - усього од. рішення 21 сесії 7 скликання  

від 22.12.2016 р
21 1 22 20 1 21 -1 0 -1

кількість заходів - усього у тому числі кількість: 

фестивалів

од. рішення 21 сесії 7 скликання  

від 22.12.2016 р
6 1 7 5 1 6 -1 0 -1

кількість заходів - усього у тому числі кількість: 

конкурсів

од рішення 21 сесії 7 скликання  

від 22.12.2016 р
2 0 2 2 0 2 0 0 0

кількість заходів - усього у тому числі кількість: 

інші

од рішення 21 сесії 7 скликання  

від 22.12.2016 р
13 0 13 13 0 13 0 0 0

3

Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 27857,14 50000 28863,6 25090 50000 26274,5 -2589,1 0 -2589,1

середні витрати на проведення одного заходу у 

тому числі середні витрати: на один фестиваль

14333,33 50000 19428,6 41398 50000 42831,7 23403,1 0 23403,1

середні витрати на проведення одного заходу у 

тому числі середні витрати: на один конкурс

грн розрахунок
12000 12000 5300 5300

-6700 0 -6700

середні витрати на проведення одного заходу у 

тому числі середні витрати: на один інший 

культурно-освітній захід

грн розрахунок

36538,46 36538,5 21859,6 21859,6 -14678,86 0 -14678,9

4

динаміка збільшення кількості заходів у 

плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

% х

157,1 0 157,1 175 0 175,0 17,9 0,0 17,9

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по Відділу культури і туризму Конотопської міської ради за 2017 рік

(код програмної класифікації видатків та кредитування (назва бюджетної програми)

№ з/п Показники Джерело інформації

Затверджено паспортом 

2414030

Якості

Ефективності

Продукту

Затрат

Філармонії, музичні колективи та інші мистецькі заклади 

та заходи

Наказ Міністерства фінансів України                             

01.12.2010 № 1489

Головний бухгалтер О.М.Нора

Виконано за вітний період Відхилення
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