
 

 

 

 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

 

1.      0100000                                          __________Помічнянська міська рада_______________ 

            (КПКВК МБ)                                                (найменування головного розпорядника)  

2.      0110000                                          __________Помічнянська міська рада_______________ 

            (КПКВК МБ)                                                (найменування відповідального виконавця)  

3.      01177370                     0490           Реалізація інших заходів щодо соціального-економічного розвитку території 

            (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 

 1 410 318,0 1 410 318,0  1 166 768,3 1 166 768,3  - 243 549,7 - 243 549,7 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 15 листопада 2018 року № 908) 



 

 

 

 

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 

 1 410 318,0 1 410 318,0  1 166 768,31 1 166 768,3  - 243 549,7 - 243 549,7 

Усього  1 410 318,0 1 410 318,0  1 166 768,31 1 166 768,3  - 243 549,7 - 243 549,7 

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                                          

 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Капітальний ремонт та 

реставрація об’єктів 

на території 

Помічнянської ОТГ 

 1 410 318,0 1 410 318,0  1 166 768,31 1 166 768,3  - 243 549,7 - 243 549,7 

  Усього  1 410 318,0 1 410 318,0  1 166 768,31 1 166 768,3  - 243 549,7 - 243 549,7 

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                       



 

 

 

 

 

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 

 
   

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 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць, будівлі ЦНАП, на реконструкцію 

водогону і башти Шухова 

1 затрат                 

 Обсяг видатків на 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення по 

вул.Незалежна, 

вул.Чехова, 

вул.Лесі 

Українки, 

вул.Маяковського

, 

вул.Партизанська 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

 
100000,0 100000,0 

 
0 0  -100000,0 -100000,0 

 Обсяг видатків на 

виготовлення 
грн. 

Рішення 

Помічнянської  
50000,0 50000,0 

 
49875,0 49875,0  -125,0 -125,0 



 

 

 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт будівлі 

ЦНАП за 

адресою: 

м.Помічна, 

пров.Гайдамацьк

ий, 2в 

міської ради 

від 26.11.2018 

№454 

 Обсяг видатків на 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

башти Шухова 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 06.07.2018 

№336 

 
53000,0 53000,0 

 
52068,80 52068,80  -931,20 -931,20 

 Обсяг видатків на 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

водогону 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№121 

 
50000,0 50000,0 

 
48497,0 48497,0  -1503,0 -1503,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не освоєння коштів здійснено через 

відсутність потреби 

2 продукту                 

 Кількість 

проектно-

кошторисних 

документацій для 

капітального 

ремонту 

зовнішнього 

шт Звітність 
 

2 2 
 

0 0  -2 -2 



 

 

 

освітлення 

 Кількість 

проектно-

кошторисних 

документацій для 

капітального 

ремонту будівлі 

ЦНАП 

шт Звітність 
 

1 1 
 

1 1  0 0 

 Кількість 

проектно-

кошторисних 

документацій на 

реконструкцію 

башти Шухова 

шт Звітність 
 

1 1 
 

1 1    

 Кількість 

проектно-

кошторисних 

документацій на 

реконструкцію 

водогону 

шт Звітність 
 

1 1 
 

1 1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні витрати 

на розробку 

однієї проектно-

кошторисної 

документації для 

капітального 

ремонту 

зовнішнього 

освітлення 

вулиць 

грн. 
Розрахункові 

дані  
50000,0 50000,0 

 
0 0  -50000,0 -50000,0 

 Середні витрати грн. Розрахункові 
 

50000,0 50000,0 
 

49875,0 49875,0  -125,0 -125,0 



 

 

 

на розробку 

однієї проектно-

кошторисної 

документації для 

капітального 

ремонту будівлі 

ЦНАП 

дані 

 Середні витрати 

на розробку 

однієї проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

башти Шухова 

грн. 
Розрахункові 

дані  
53000,0 53000,0 

 
52068,80 52068,80  -931,20 -931,20 

 Середні витрати 

на розробку 

однієї проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

водогону 

грн.  

Розрахункові 

дані 

 

 
50000,0 50000,0 

 
48497,0 48497,0  -1503,0 -1503,0 

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 

  
59,5   40,5 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 Завдання 2 Співфінансування капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення вулиць 



 

 

 

1 затрат                 

 Обсяг видатків на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення від 

КТП №606 по 

вул.Небесної 

Сотні, 

вул.Ярослава 

Мудрого, 

вул.Хмельницько

го, 

вул.Незалежності 

в м.Помічна 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 

26.11.2018року 

№454 

 
34412,0 34412,0 

 
31566,0 31566,0  -2846,0 -2846,0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 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  
8603,0 8603,0 

 
7891,5 7891,5  -711,50 -711,50 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 
Рівень готовності  

% Розрахункові 

дані 

 
 

100 

  
91,73   -8,27 

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

обсязі 



 

 

 

 Завдання 3 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вулиць 

1 затрат                 

 Обсяг видатків на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення від 

КТП №653 по 

вул.Партизанська, 

вул.Кобилянської, 

вул.Транспортна, 

вул.Дубініна, 

вул.Заньковецької

, вул.Гастело, 

вул.Яновського в 

м.Помічна 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 30.10.2018 

№418 

 
333500,0 333500,0 

 
284370,1 284370,1  -49129,9 -49129,9 

 Обсяг видатків на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення від 

КТП №617 по 

вул.Пушкіна, 

вул.Незалежності, 

вул.Коцюбинсько

го, 

вул..Кошевого, 

вул.Зелений тупік 

в м.Помічна 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 

26.11.2018року 

№454 

 
297257,0 297257,0 

 
221028,8 221028,8  -76228,2 -76228,2 

 Обсяг видатків на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення від від 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 

26.11.2018року 

 
269969,0 269969,0 

 
263548,9 263548,9  -6420,1 -6420,1 



 

 

 

КТП №651 по 

вул.Лесі 

Українки, 

вул.Південна, 

вул.Котляревсько

го, 

вул.Маяковського 

в м.Помічна 

№454 

 Обсяг видатків на 

капітальний 

ремонт 

зовнішнього 

освітлення від 

КТП №652 по 

вул.Лесі 

Українки, 

вул.Гагаріна, 

вул.Гастело, 

вул.Кобилянської 

в м.Помічна 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 

26.11.2018року 

№454 

 
222180,0 222180,0 

 
215813,7 215813,7  -6366,3 -6366,3 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість вулиць шт. Звітність  
 

7 7 
 

7 7    

 Кількість вулиць шт. Звітність  
 

5 5 
 

5 5    

 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-

грн. 
Розрахункові 

дані  
47642,7 47642,7 

 
40624,3 40624,3  -7018,4 -7018,4 



 

 

 

ї вулиці 

 Середні витрати 

на зовнішнє 

освітлення, для 1-

ї вулиці 

грн. 
Розрахункові 

дані  
59451,4 59451,4 

 
52709,8 52709,8  -6741,6 -6741,6 

 Середні витрати 

на зовнішнє 

освітлення, для 1-

ї вулиці 

грн. 
Розрахункові 

дані  
67492,3 67492,3 

 
65887,2 65887,2  -1605,1 -1605,1 

 Середні витрати 

на зовнішнє 

освітлення, для 1-

ї вулиці 

грн. 
Розрахункові 

дані  
55545,0 55545,0 

 
53953,4 53953,4  -1591,6 -1591,6 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 
Рівень готовності  

% Розрахункові 

дані 

 
 

100 

  
87,7   12,3 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в результаті економії 

коштів, за рахунок проведення відкритих торгів через систему Прозорро 

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання програми виконане в повному обсязі 

 

 

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

 

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


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

