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Звіт

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0180_________________  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

видатків та кредитування
і і і і 'н д в г і т  К іа іи ім п А

2. 3810000________ _____ Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)

видатків та кредитування
мілмаепгп К і п п м п Л

3. 3810180
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

0133_______  Інша діяльність у сфері державного управління________________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування

класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

41210506 
(кад за ЄДРПОУ)

41210506
(код за ЄДРПОУ)

14201100000 
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належного виконання грошових зобовязань, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів міського бюджету

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасного виконання судових рішень

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№  з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів *

Затверджено паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) 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
Виконання рішень про стягнення 
заборгованості з виконавчих органів 
Миколаївської міської ради

80,00 80,00 -80,00 -80,00

Усього 80,00 80,00 -80,00 -80,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
______________________________________________________________________ бюджетної програми______________________________________________________________________

Напрям 1: Відсутність підстав для вирішення питань на виконання судових рішень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіонапьних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
_Г£ИВЄГШ

№  з/п 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 11



1
Програма про  виконання ріш ень про  ст ягнення коштів з 
виконавчих органів М иколаївської м ісько ї ради на 2019-2022 роки

80,00 80,00 -80,00 -80,00

Усього 80,00 80,00 -80,00 -80,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№  з/п Показники
Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
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 ї ї 12 13

1 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради
затрат

і
обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення 
заборгованості грн. кошторис

80 80 -80 -80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутність підстав для виконання касових видатків_______________________________________________________
продукту

1
кількість виконаних судових рішень та виконавчих 
документів од. журнал реєстрації і і -і -і

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутність прийнятих судових рішень
ефективності

11середні витрати на один виконавчий документ Ігри. Ірозрахунок І 801 І 8°І і г І Зо] 1 -80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутні
якості

рівень виконання судових рішень та виконавчих документів відс. розрахунок
100 100 -100

Аналіз стану виконання результативних показників_______________________________________
Результативні показники відсутні, у зв'язку із відсутністю судових рішень, які підлягають до виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми передбачає зменшення негативних наслідків щодо невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів тощо), у 2020 році данні в департаменті випадки 
відсутні

В. ЯРОШЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.КУШНІР
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


