
                                                                                                                                              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. 0116030               0620               Організація благоустрою населених пунктів 
(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 

2340000,0 68164,4 2408164,4 2308620,3 62205,0 2370825,3 -31379,7 -5959,4 -37339,1 

 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

з/п 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

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 

                                                                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Забезпечення утримання в 

належному технічному 

стані об`єктів дорожнього 

господарства 

2340000,0 68164,4 2408164,4 2308620,3 62205,0 2370825,3 -31379,7 -5959,4 -37339,1 

  Усього 2340000,0 68164,4 2408164,4 2308620,3 62205,0 2370825,3 -31379,7 -5959,4 -37339,1 

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 

Програма соціально-

економічного розвитку на  

2018 рік 

2340000,0 68164,4 2408164,4 2308620,3 62205,0 2370825,3 -31379,7 -5959,4 -37339,1 

Усього 2340000,0 68164,4 2408164,4 2308620,3 62205,0 2370825,3 -31379,7 -5959,4 -37339,1 

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 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових 

видатків (наданих кредитів) 

Відхилення 

 
   

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальний 

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 Організація благоустрою населених пунктів 

1 затрат                 

 



  Витрати на 

облаштуванн

я 

благоустрою 

 грн  Рішення 

сесії 

міської 

ради  

 2340000,0  2340000,0  2308620,3   2308620,3 -31379,7 

 

 -31379,7 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  Площа 

території на 

якій 

планується 

проводитися 

придбання та 

проведення 

робіт 

(загальна 

площа 

території отг) 

 га  Земельни

й звіт 6-

ЗЕМ 

 7573,8  7573,8  7573,8   7573,8    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  середні 

віитрати на 

утримання 1 

кв.м. 

території у 

належному 

стані 

 грн  Розрахун

кові дані 

 30,9  30,9  30,5   30,5 -0,4  -0,4 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  Відсоток 

виконання  

 %  Розрахун

кові дані 

 100  100  100   100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та 

досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин 

 

 



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

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