
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

1.

2.

3.

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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

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

4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(КПКВК МБ)

4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

4217461  0456    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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
1 800.000 9 740.452 11 540.452 1 764.417 9 740.452 11 504.869 -35.583 -35.583

Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки (надані кредити) за 

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

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

№ 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

4217461  0456    

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

1 800.000 9 740.452 11 540.452 1 764.417 9 740.452 11 504.869 -35.583 -35.583

1 4217461  0456    
 Виконання робіт по  поточному  

   ремонту доріг 
1 800.000 1 800.000 1 764.417 1 764.417 -35.583 -35.583 Зменшення об'єму робіт з поточного ремонту

2 4217461  0456    
Виконання робіт по  капітальному  

ремонту доріг
9 726.144 9 726.144 9 726.144 9 726.144

3 4217461  0456    
Погашення кредиторської 

заборгованості
14.308 14.308 14.308 14.308

Разом 1 800.000 9 740.452 11 540.452 1 764.417 9 740.452 11 504.869 -35.583 -35.583

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

Регіональні цільові програми - всього 1.800 9.740 11.540 1.764 9.740 11.505 -0.036 -0.036
Програма реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки 
1.800 9.740 11.540 1.764 9.740 11.505 -0.036 -0.036

Усього 1.800 9.740 11.540 1.764 9.740 11.505 -0.036 -0.036



№ 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

1     Виконання робіт по  поточному  ремонту доріг 

затрат

1 4217461    площа вулично-дорожньої мережі

тис.кв.

м

довідка 

балансоутримувача
1606.403 1574.270 -32.133

ефективності

1 4217461  

середня вартість 1 м²  поточного ремонту вулично-

 дорожньої мережі грн розрахунок
523.400 523.400

якості

1 4217461  

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту 

площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім 

 роком % розрахунок
-43.510 -42.700 0.810

продукту

1 4217461  

площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується 

   провести поточний ремонт

тис.кв.

м звітність установ
3.439 3.370 -0.069

2 Погашення кредиторської заборгованості

затрат

1 4217461  Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості тис.грн звітність установ
14.308 14.308

якості

1 4217461  Відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100.000 100.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

1 4217461  Відсоток погашення кредиторської заборгованості % розрахунок 100.000 100.000

3 Виконання робіт по  капітальному  ремонту доріг

продукту

1 4217461  

площа вулично-дорожньої мережи на якій планується 

провести ремонт

тис.кв.

м звітність установ
10.506 10.506

ефективності

1 4217461  

середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-

дорожньої мережі грн розрахунок
925.760 925.760

якості

1 4217461  

динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої 

мережі порівняно з минулим роком % розрахунок
-16.720 -16.720

Код Найменування джерел надходжень КПКВ

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
Усього:

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).

Перший заступник голови адміністрації Інгульського 

району ММР І.В. Волков
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку О.М. Єлісєєва
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