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Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України

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

1. 4100000_____________  Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради___________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3 . ____ 4118230______  _____ 0380_______  Інші заходи громадського порядку та безпеки________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(гри)

Затверджено паспортом 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
406 029,00 406 029,00 403 964,47 403 964,47 -2 064,53 -2 064,53

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено >/ паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Забезпечення надійного контролю за 
станом законності і правопорядку в районі, 
запобігання скоєнню злочинів та 
забезпечення високого рівня їх розкриття, 
вжиття інших спільних заходів 
профілактичного впливу на криміногенну 
ситуацію

327 029,00 327 029,00 327 028,97 327 028,97 -0,03 -0,03

2 Придбання обладнання для забезпечення 
правоохоронної діяльності 21 915,00 21 915,00 21 915,00 21 915,00

3
Проведення поточного ремонту об'єктів 
для забезпечення правоохоронної 
діяльності

57 085,00 57 085,00 55 020,50 55 020,50 -2 064,50 -2 064,50

Усього 406 029,00 406 029,00 403 964,47 403 964,47 -2 064,53 -2 064,53
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 3: Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обгрунтоване зменшення первісної кошторисної вартості обєктів поточного ремонту призвело до економії

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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



/
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Програма "Сприяння д іяльност і правоохоронних органів на 
т ери т о рії м іст а М иколаєва на 2017-2019 роки" 406 029,00 406 029,00 403 964,47 403 964,47 -2 064,53 -2 064,53

Усього 406 029,00 406 029,00 403 964,47 403 964,47 -2 064,53 -2 064,53
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1: Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обгрунтоване зменшення первісної кошторисної вартості обєктів поточного ремонту призвело до економії

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники О дниця

вим іру
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

1
Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних 
заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію

затрат

1 обсяг видатків тис.грн звітність установ 327,029 327,029 327,0289 327,0289 -0,0001 -0,0001

2 кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 6 6 6 6
продукту

1|(кількість заходів по відпрацюванню району |од. (звітність установ | 881 | 88| 315| | 3151 2271 | 227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжніст ь м іж  зат вердж еними та виконанням виникли завдяки акт ивній участ і членів громадського ф ормування в забезпеченні правопорядку в Корабельном у районі

2 1розкрито злочинів |од. (звітність установ | 2561 | 2561 741 741_____ -1821 1  Т82І
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
т ому зм енш илась кількіст ь злочинів на 182 од.

31затримано осіб за правопорушення (осіб (звітність установ | 731 ^________ ІЗ ]____ 681 І 68] -51 І__________ ± |
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
зменш илось зат рим аних ос іб  на 5

4 1проведено бесід з населенням |од. (звітність установ 3461 ^ ______з£бі___ зїіТ і з і і і і  Збі
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відпала необхідн іст ь в проведенн і 35-ти бесід
ефективності

1 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахунок 54 504,83 54 504,83 54 504,83 54 504,83

2
загальна кількість проведених заходів на одного штатного 
працівника ОД. розрахунок 14 14 14 14

якості

1
динаміка збільшення загальної кількості заходів у 
плановому періоді порівняно з попереднім роком % розрахунок 0 0 181,25 181,25

2 Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності
затрат

1
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування тис.грн кошторис 21,915 21,915 21,915 21,915

продукту

1 кількість обладнання, що планується придбати ОД. акт обстеження 6 6 6 6

ефективності

1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання тис.грн розрахунок 3 652,500 3 652,500 3 652,500 3 652,500

якості
1 відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні |% (розрахунок | 100| | 100| 100| | 100|
3 Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності

затрат
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1 обсяги видатків тис.грн кошторис
57,085 57,085 55,021 55,021 -2,065 -2,065

продукту

1
площа об'єктів, на яких планується провести поточний 
ремонт м2 акт обстеження 0,0469 0,0469 0,0469 0,0469

ефективності
“ їїІ Середні витрати на один квадратний метр ремонту Ігри Ірозрахунок 1 217,161 1 217,16| 1 173,14| 1 173,14) -44,021 -44,02

якості

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

100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників
3: Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обгрунтоване зм<зншення первісної кошторисної вартості обєктів поточного ремонту призвело до економії

О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(ініціали та прізвище)

Голова адміністрації
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