
                                                                                                                                              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. 0117350             0443                   Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 
(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 

 135326,7 135326,7  114127,0 114127,0  -21199,7     - 21199,7 

 

 

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 Розробка технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земель м. 

Помічна 

 135326,7 135326,7  114127,0 114127,0  -21199,7 -21199,7 

  Усього  135326,7 135326,7  114127,0 114127,0  -21199,7 -21199,7 

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 

Програма соціально-

економічного розвитку на  

2018 рік 

 135326,7 135326,7  114127,0 114127,0  -21199,7 -21199,7 

Усього  135326,7 135326,7  114127,0 114127,0  -21199,7 -21199,7 

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 
Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових 

видатків (наданих кредитів) 

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 11 12 13 

 Завдання Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Помічна 

1 затрат                 

  Витрати на 

розробку 

 грн  Рішення 

Помічнянської 

  75600,0 75600,0   75580,1 75580,1  -19,9 -19,9 



технічної 

документації по 

нормативній 

грошовій оцінці 

земель 

населеного 

пункту м. 

Помічна 

міської ради №77 

від 21.12.2017 

року 

 Витрати на 

розробку 

технічної 

документації на 

генеральний 

план м. Помічна 

грн Рішення 

Помічнянської 

міської ради №354 

від 14.09.2018 

року 

 59726,7 59726,7  38546,9 38546,9  -21179,8 -21179,8 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  Кількість 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

 шт  Розпорядчі 

документи 

 1 1    1 1    

 Кількість 

технічних 

документацій 

шт Розпорядчі 

документи 

 1 1  1 1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  Середні віитрати 

на утримання 1 

кв.м. території у 

належному стані 

 грн  Розрахункові дані   75600,0 75600,0   75580,1 75580,1  -19,9 -19,9 

 Середні витрати 

на розробку 

технічної 

документації 

 Розрахункові дані  59726,7 59726,7  38546,9 38546,9  2-1179,8 -21179,8 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 



  Рівень 

готовності 

технічної 

документації по 

нормативній 

грошовій оцінці 

земель 

населеного 

пункту 

м.Помічна 

 %  Розрахункові дані   100 100   100  100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання програми виконане у повному обсязі, 

розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин 

Аналіз стану виконання результативних показників 

 

 

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

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