
3атвердхено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26.08.2014 м 836
"(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року М 1209)"

Звiт
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету на 202,1

fu мiнiстрацiя ЦенIральноrо району МиколаТвськоТ MicbKoT ради
(найменуиння rоловного розпорядника коштiв мiсцево.о бюджету)

Адмiнiстрацiя Центрального району МиколаТвськоI MicbKoT ради

piK

1. 4300000
(код Програмноi шасифiкацii

054,10576

мiq{евого бюдreту)

2.4310000
(код ПроФамноi иаффireщii'

аlцаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код за едРпоУ)

05410576
(наймеsування вlдповИального виконаsц) (iод и СДРПОУ)

14549000000
4316014

(код ПроrрамноI uаФфiGц]
8идатхiв та кредиryвання

мiсчевоrо брджету)

6014 0620 3абезпечення збору та вивезення смiтrя i вЦходiв
(найменування бюдхетноi проф

uiсцевоrо бюджеry)

(код Типовоi програмноi
шасифi(ацJ видаткiв Iа
кредитуЕння мiсцеаого

бюджеry)

(код Функцiонально'l
шаФфi€ц]i' sидаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код бюдхету)

4. l_.[iлi дерхевноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноI програми

N9 з/п l-{iль державноТ полiтики

1

5. Мета бюджетноТ програми

6. 3авдання бюджетноТ програми

lф 3/п Завдання

3аьезпечення йнiъ
а l lроведення витрат, спрямованих на очищення дворових ryальiiв району

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюдл<етних коштiв за бюджетною проrрамою

Ns з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв *

Затверджено у !аспортi бюдх<етноТ проiраlчrи kacoвl видатки (наданl кредити з бюджетч) Вiдхилення
загальний

Фонд
спецiальний

фонд усьоrо
загальний

фонл
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецЁльнии
фонд усього

2 J 4 5 6 7 8 9 10 ,l

1 3абезпечення санiтарноi очистки територiI 5 41 1 215,00 5 4,1 1 215,00 5 411 ,l66,32
5 41 ,1 

1 66,з2 -48,68 -48,68

z lроведення витрат, спрямованих на
)чич.lення дворових wалетiв оайонч

49 785,00 49 785,00 49 639.46 49 639,46 _,t45,54 -145,54
Усього 5 461 000,00 5 461 000.00 5 460 805.78 5 460 805,78 -194.22 -194,zz

1



2: eKoHoMi за рахунок коливання ринкових цiн

8, Видатки (наданi кредити з бюдlеry) на ралiзацiю мiсцевиrрегiональних програм, якi виконуються в Me'olx бюд).етноi програми

9. Результативнi показники бюджетнот програми та аналiз iх виконання:

Ns з/п Найменування мiсцево'i7регiональноI програми

3атверджено у паспбрiiб юдБбi-
програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний
фонд усього

загальний
фонд усього

1 фонд фонд
загальний

фонд
спецiальний

фонд усьоrо

1

3 4 5 6 8 9 10 ,1

5 461 0с0 5 461 000 5160 805,78 5 460 805,78 -194,22

@
-191,22

4Ф5 461 000,00 5 461 000,00 5 460 805.78

Ns з/п показники Одниця
вимiру !жерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюдlетноТ
програми

(рактичнl результаiйвнrпбкаЭййЕ]
досягнутi за рахунок касових видаткiв

(надани
Вiдхилення

загальний

фонд
спецiальний

усього
загальний

усього1 фонд фонд фонд
спецальний

сфнд усього
затрат 6 7 8 11 12 13

треоують видалення та
куб.м,

lЕфпфядження
lадмiнiстоачii Г;,,йl г;БйПояснБ 46 580,80 46 580,80 1 461,8с ,| 461,80

показниками

обсяг рЦких вiдходiв, який потрфуе вивезення куб.м.
розраryнок до
кошторисч 208 208l 208|

ч
208l

;; l;.'r!.Tакr обстеження 45 1 
,19,00

46 580,80 46 580,80 1461,80 1461,80та досягнутхм1l результативними показниками'вчвезеннi смimmя

витрати на видалеiiiТЕЪйББЗББiýйБ

витрати на видалЪiняТЕБивезення

вага обсяry рiдких вiдходiв, який заплановано
вивезти, до обqяry вiдходiв, який



10. Уигальнений висновок про виконання бюджетнот програми.

Бюдlетна програма виконана на 100%, щодало мох{ливiсть забезпечити

'.азначаБББЪЫiБiЪям-йЪкористання бюдх<етних коштaв, затвердх<енi у паспортi

Голова аdмiнiсmрацii

начальнuк вiddiлу бухеалmерськоео облiку mа звimносmi

,,QлексанOр БЕРЕ3Д
(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)
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