
                                                                                                                                              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. 0117362      0490            Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 
(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 

 768500,0 768500,0  762903,1 762903,1  -5596,9    -5596,9 

 

 

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  Капітальний ремонт 

мережі зовнішнього 

освітлення вулиць 

 768500,0 768500,0  762903,1 762903,1  -5596,9    -5596,9 

  Усього  768500,0 768500,0  762903,1 762903,1  -5596,9    -5596,9 

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

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

       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 

 768500,0 768500,0  762903,1 762903,1  -5596,9    -5596,9 

Усього  768500,0 768500,0  762903,1 762903,1  -5596,9    -5596,9 

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  Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вулиць 

1 затрат                 

  Капітальний 

ремонт 

 грн  Рішення 

Помічнянської 

  378900,0 378900,0  378900,0 378900,0       



вуличного 

освітлення від 

КТП №606 по 

вул. Небесної 

Сотні, вул. 

Ярослава 

Мудрого, вул. 

Хмельницького, 

вул. 

Незалежності в 

м. Помічна 

міської ради 

від 26.11.2018 

року №454 

  Капітальний 

ремонт 

вуличного 

освітлення від 

КТП №672 по 

вул. 

Коцюбинського, 

вул. 

Набережного,/ 

вул. 

Незалежності, 

вул. Богуна в м. 

Помічна 

 грн  Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 26.11.2018 

року №454 

  389600,0 389600,0  384003,1 384003,1  -5596,9    -5596,9 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  Кількість вулиць  шт  Звітність  4 4    4 4    

  Кількість вулиць  шт  Звітність  4 4   4 4    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

  Середні витрати 

на зовнішнє 

освітлення для   

1-ї вулиці 

 грн  Розрахункові 

дані 

  94725,0 94725,0   94725,0 94725,0    

  Середні витрати 

на зовнішнє 

освітлення для   

1-ї вулиці 

 грн  Розрахункові 

дані 

  97400,0 97400,0   96000,7 96000,7  -1399,3 -1399,3 



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  рівень готовності   %  Розрахункові 

дані 

  100 100   100 100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 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:
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