
                                                                                                                                              від 15 листопада 2018 року № 908) 

 

 

 

 

 Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.   0100000_                              _________Помічнянська міська рада__________ 

           (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника) 

2.    1010000                                                   Помічнянська міська рада__________ 

           (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця) 

3. 0110150      0111        Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної                     

ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

(КПКВК МБ)  (КФКВК)1                        (найменування бюджетної програми) 

 

4.  Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 

7431957,0 2279831,9 9711788,9 6366477,1 2266574,1 8633051,2 1065479,9 13257,8 1078737,7 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

з/п 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

                                                                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  



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 

1 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

7431957,0 2279831,9 9711788,9 6366477,1 2266574,1 8633051,2 1065479,9 13257,8 1078737,7 

  Усього 7431957,0 2279831,9 9711788,9 6366477,1 2266574,1 8633051,2 1065479,9 13257,8 1078737,7 

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

      

  6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 

(грн) 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми  

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити)  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 

          

Усього           

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

 

   7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

№ 

з/

п 
Показники 

Одиниц

я 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

Відхилення 

 



 
   

загальни

й фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальни

й фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

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

 Завдання 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

1 затрат                 

  кількість 

штатних 

одиниць 

 осіб  Штатний 

розпис від 

01.01.2017 

року 

 40,5  40,5  43,5   43,5 3,5  3,5 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  кількість 

отриманих 

листів, 

звернень, заяв, 

скарг 

 шт Журнали 

реєстрації 

вхідної 

документації, 

особистого 

прийому, 

звернень 

 721,0  721,0  613   613 -108  -108 

 кількість 

прийнятих 

нормативно-

правових актів 

шт Журнали 

реєстрації 

рішень сесій 

та 

протоколів 

616,0  616,0 964  964 +348  +348 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості виконаних 

листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється зменшенням загальної кількості їх надходжень. Збільшення кількості прийнятих 

актів вплинуло на показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. 

3 ефективності                 

  кількість 

виконаних 

листів, 

звернень, заяв, 

скарг на 

одного 

працівника 

 шт  Розрахунок  17,8  17,8  14,1   14,1 -3,7  -3,7 



 кількість 

прийнятих 

нормативно-

правових актів 

на одного 

працівника 

шт Розрахунок 15,2  15,2 22,2  22,2 +7  +7 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  Відсоток 

вчасно 

виконаних 

доручень, 

листів, 

звернень, заяв, 

скарг у їх 

загальній 

кількості 

 %  Розрахунок  100  100  100   100    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 2 Забезпечення функціонування та безперебійної роботи суб’єктів комунального господарства 

1 затрат                 

  Обсяг 

видатків на 

придбання 

вантажного 

автомобіля 

для 

Помічнянсько

го ККП 

 грн  Рішення 

Помічнянськ

ої міської 

ради від 

27.04.2018 

№190 

  1700000,0 1700000,0    1497000,0 1497000,0  -203000,0 -203000,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Економія  бюджетних коштів виникла, в результаті  проведення відкритих торгів через систему Прозорро 

2 продукту                 

  Кількість 

вантажних 

автомобілів 

придбаних для 

 шт звітність   1 1    1 1    



Помічнянсько

го ККП 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  Середні 

витрати на 

придбання 

одного 

вантажного 

автомобіля 

 грн  Розрахунок   1700000,0 1700000,0    1497000,0 1497000,0  -203000,0 -203000,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  Рівень 

виконання 

запланованого 

придбання 

вантажного 

автомобіля 

для 

Помічнянсько

го ККП 

 %  Розрахунок   100 100   100  100    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості виконаних 

листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється зменшенням загальної кількості їх надходжень. Збільшення кількості прийнятих 

актів вплинуло на показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. Економія  бюджетних коштів виникла, в 

результаті  проведення відкритих торгів через систему Прозорро. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

 

Міський голова                                                                           __________                                                        М.М. Антошик 
                                                                                                                            (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище) 
 

Керівник фінансового відділу                                           __________                                               Т.В. Чіпегіна  
                                                                                                                                (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище)             


	6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
	7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
	Т.В. Чіпегіна

