
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3100000 Управління комунального майна Миколаївської міської ради 22440076
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування
иілііовпгп ЯиілшлтхЛ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3110000 Управління комунального майна Миколаївської міської ради 22440076
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування
м іш облгл Кілткл'п/Ї

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 14549000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами комунальної власності в 
межах, визначених чинним законодавством

5. Мета бюджетної програми

забезпечення належного виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є управління комунального майна 
Миколаївської міської ради _____________________________________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання судових рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна 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 судових рішень про стягнення 
заборгованості 5000 5000 5000 5000 0 0

Усього 5000 5000 5000 5000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
________________________________________________________________  бюджетної програми________________________________________________________________ '______________

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ 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 рішень про стягнення коштів з виконавчих 
органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

5 0 0 0 5  0 0 0 5 000 5 0 0 0 0 0

Усього 5 000,00 5  000,00 5  0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00



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 11 12 13
1 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради

затрат

1
обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення 
заборгованості грн. кошторис 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0

продукту

1
кількість виконаних судових рішень та виконавчих 
документів ОД. журнал реєстрації 2 2 2 2 0 0

ефективності
1 ] серед ні витрати на один виконавчий документ |грн. [розрахунок І 2 50 0 1 ] 2 500| 2 500| ”| 2 50 01 о | | 0

ЯКОСТІ

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

Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання бюджетної програми по виконанню рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна Миколаївської міської ради забезпечено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по виконанню рішень про стягнення заборгованості з управління'комунального *

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті

Начальник управління

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

22440076_1 26.01.2022 14:11:28
000000790 Виконання бюджетної програми за показниками 000000790 від 31.12.2021 00:00:00

іколаївської міської ради забезпечено в повному обсязі.

Мкртич МКРТЧЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія МИХАЙЛИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


