
Заїт , джено
Наказ Міністерстпа фшпнсіи України 
26.08 2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4100000_____________  Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради______________________________________________________________________
(КПКВК МБ)

2. 4110000_____________  Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради______________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 . ____ 4110160______  _____ 0111_______  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 999,307 122,893 8 122,200 7 945,911 118,456 8 064,366 -53,396 -4,437 -57,834

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4110160 0111

Кер івн и цтв о  і упр ав л іння у 
відп ов ідн ій  сф ері у м істах (м істі 
Києві), сел ищ ах, сел ах , о б ’єдн ани х  
тери то р іал ь н их  гро м адах

7 999,307 122,893 8 122,200 7 945,911 118,456 8 064,366 -53,396 -4,437 -57,834

1 4110160 0111
Здійснення наданих законодавством 
повноважень у сфері місцевого 
самоврядування

7 999,307 56,276 8 055,583 7 945,911 56,276 8 002,187 -53,396 -53,396
Надійшло відшкодування охорони, прибирання, 
телефонний зв'язок від орендарів в останні дні 
року,не встигли використати кошти

2 4110160 0111
Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

28,000 28,000 27,930 27,930 -0,070 -0,070
Обгрунтоване зменшення первісної кошторисної 
вартості обєктів

3 4110160 0111
Проведення капітального ремонту 
приміщень

38,617 38,617 34,250 34,250 -4,367 -4,367
Зменшення заплановаї вартості проектно- 
кошторисної документації на капітальний ремон 
криши адміністративної будівлі

Разом 7 999,307 122,893 8 122,200 7 945,911 118,456 8 064,366 -53,396 -4,437 -57,834

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період: (тис.грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р егіон аль ні ц ільові п р ограм и  - в сього 530,557 66,617 597,174 490,807 62,180 552,987 -39,750 -4,437 -44,187
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві 
на 2016-2018 роки

530,557 66,617 597,174 490,807 62,180 552,987 -39,750 -4,437 -44,187
зекономлено за рахунок відшкодування 
орендарями енерговитрат

У сь о го 530,557 66,617 597,174 490,807 62,180 552,987 -39,750 -4,437 -44,187

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8



[Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
затрат

1 4110160 І Кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 40Д0| 39Д0| -1,00
продукту

1 4110160 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ОД. журнал реєстрації 3 784 1 703 -2 081
2 4110160 Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. журнал реєстрації 318 759 441

ефективності

1 4110160
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника ОД. розрахунок 95 44 -51

2 4110160 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахунок 201,39 203 742,71 203 541,32
3 4110160 Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. розрахунок 7,950 19,460 11,510
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1 4110160
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування тис. грн кошторис 28,000 27,930 -0,070

продукту осоо-3- І Кількість одиниць придбаного обладнання |од. [Договір 2ДЮ0] 2,0001
ефективності

1 4110160 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання тис. грн розрахунок 14,000 13,965 -0,035

3 Проведення капітального ремонту приміщень
затрат

1 4110160 Обсяги видатків на проведення капітального ремонту тис.грн кошторис 38,617 34,250 -4,367

продукту
1І4110160 І Кількість об'єктів, що планується відремонтувати |од. І робочий проект Г  . . .  _  1 І п

ефективності

1 4110160 Середня вартість ремонту одного об'єкта тис.грн розрахунок 38,617 34,250 -4,367

якості

1 4110160
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
об'єктів, що потребують ремонту % розрахунок 4,000 4,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень кп кв

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План звітного періоду Виконано за звітний період
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15
У с ь о го :

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію Інвестиційних проектів (програм)
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(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(підпис) (ініціали та прізвище)
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