
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.      0118312               0512            ____________Утилізація відходів__________________ 
              (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 

 30 754,28 30 754,28  24 469,10 24 469,10   - 6 285,18  - 6 285,18 

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  
 30 754,28 30 754,28  24 469,10 24 469,10  -6 285,18 -6285,18 

Усього 
 

30 754,28 30 754,28 
 

24 469,10 24 469,10 
 

-6 285,18 -6285,18 

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 Оплата послуг за утилізацію 

відходів 
 30 754,28 30 754,28  24 469,10 24 469,10  - 6 285,18 - 6 285,18 

  Усього 
 

30 754,28 30 754,28 
 

24 469,10 24 469,10 
 

- 6 285,18 - 6 285,18 

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 

 
   

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 Утилізація відходів 

1 затрат                 

  Обсяг видатків на 

ліквідацію 

несанкціонованих 

сміттєвих звалищ 

грн. 

Рішення 

Помічнянської 

міської ради 

від 20.02.2018 

№121 

 
30754,28 30754,28 

 
24469,10 24469,10  -6285,18 -6285,18 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 

Розбіжність пояснюється відсутністю потреби, так як кількість фактичних несанкціонованих сміттєзвалищ виявилась меншою від запланованих 

показників 

2 продукту                 

  Кількість сміття м3 Звітність 
 

355,91 355,91 
 

283,17 283,17  -72,74 -72,74 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на території Помічнянської ОТГ кількість 

несанкціонованого сміття, виявилась меншою від запланованої  

3 ефективності                 

  Середні витрати 

на послуги з 

вивозу 1м3 сміття 

грн. 
Розрахункові 

дані  
86,41 86,41 

 
86,41 86,41  86,41 86,41 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 якості                 

  Рівень виконання % Розрахункові 
 

 100 
  

100   79,56 



 

 

 

роботи з 

ліквідації 

несанкціонованих 

сміттєвих звалищ 

дані 

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)             

 

 


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

