
 

 

 

 

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.      0117650                     0490             Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 

            (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 

 47 173,32 47 173,32  35 400,0 35 400,0  - 11 773,32 - 11 773,32 

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 

 47 173,32 47 173,32  35 400,0 35 400,0  - 11 773,32  -11 773,32 

Усього  47 173,32 47 173,32  35 400,0 35 400,0  - 11 773,32 - 11 773,32 

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

Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби 

 

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 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 

 47 173,32 47 173,32  35 400,0 35 400,0  - 11 773,32 - 11 773,32 

  Усього  47 173,32 47 173,32  35 400,0 35 400,0  - 11 773,32 - 11 773,32 

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

Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби 



 

 

 

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 Розробка технічної документації  по нормативній грошовій оцінці земель населеного пункту м.Помічна 

1 затрат                 

 Витрати на 

розробку 

технічної 

документації  

по нормативній 

грошовій оцінці 

земель 

населеного 

пункту 

м.Помічна 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 21.12.2017 

№77 

 
15673,32 15673,32 

 
3900,0 3900,0  -11773,32 -11773,32 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

шт. Звітність 
 

1 1 
 

1 1    

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 



 

 

 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

проведення 

робіт по 

виготовленню 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земель 

м.Помічна 

грн. 
Розрахункові 

дані  
15673,32 15673,32 

 
3900,0 3900,0  -11773,32 -11773,32 

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 

  
24,88   -75,12 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання програми не виконане в 

повному обсязі, розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми 

обставин 

 Завдання 2 Розробка технічної документації  з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться на території м. 

Помічна 

1 затрат                 

 Витрати на грн. Рішення 
 

31500,0 31500,0 
 

31500,0 31500,0    



 

 

 

розробку 

технічної 

документації з 

експертної 

грошової 

оцінки 

земельних 

ділянок, які 

знаходяться на 

території 

м.Помічна 

Помічнянської 

міської ради 

від 06.07.2018 

№336 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

 Кількість 

земельних 

ділянок, щодо 

яких 

розробляється 

технічна 

документація з 

експертної 

грошової 

оцінки 

шт. Звітність 
 

4 4 
 

5 5  +1 +1 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 ефективності                 

 Середні 

витрати на 

проведення 

робіт по 

виготовленню 

технічної 

документації із 

експертної 

грн. 
Розрахункові 

дані  
7875,0 7875,0 

 
6300,0 6300,0  -1575,0 -1575,0 



 

 

 

оцінки 1-ї 

земельної 

ділянки 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

 Рівень 

готовності 

технічної 

документації  

по нормативній 

грошовій оцінці 

земельних 

ділянок 

населеного 

пункту 

м.Помічна 

% 
Розрахункові 

дані  
 100 

  
100   0 

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

обсязі 

Аналіз стану виконання результативних показників: розробка документації з експертної грошової оцінки п’яти земельних ділянок кадастровий 

номер 3521710300:50:076:0007 загальною площею 0,0220 га та кадастровий номер 3521710300:50:076:0006 загальною площею 0,2501 га які 

знаходяться на території м.Помічна, вул. Перемоги, 95-а, вул. Перемоги, 83. Кадастровий номер 3521710300:50:072:0048 м.Помічна по 

вул.Осипенко, 2-і; 3521710300:50:072:0050 м.Помічна, вул. Осипенко, 2-ж; 3521710300:50:099:0333  м.Помічна по вул.Гагаріна, 56-б. 

Виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки не с/г призначення, площею 0,0045га. 

Завдання програми не виконане в повному обсязі, 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)             


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

