
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 за 2021 рік

1 0200000_____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради______________________________________
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

аидлтків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 0210000_____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради______________________________
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. _______0210180
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0180
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

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)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(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
Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

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

гривень

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів *

Затверджено у 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 є 7 8 9 10 11

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

284 725.00 284 725,00 284 725,00 284 725,00

Усього 284 725,00 284 725,00 284 725,00 284 725,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в ід  обсягів, затверджених у паспорті 
____________________________________________________________________________ бюджетної програми________________________________

Напрям 1: Відхилення відсутнє.

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Міі (.«.і і(і /і і .чи.і програма про виконання рішень про стягнення
...................иконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-
2022 роки

284 725 284 725 284 725 284 725

Усього 284 725,00 284 725,00 284 725,00 284 725,00

9 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 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 1 0 ї ї 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

284,725 284,725 284,725 284,725

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє_______________________________________________________________________________
продукту

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

45 45 45 45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ефективності________________________________________ ______ ___________________________ __________ __________ __________ __________ ____________

11 середні витрати на один виконавчий документ |грн. [розрахунок | 6 327,22| | 6 327,22| 6 327,22| | 6 327,22[
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками___________________________________________________________
Відхилення відсутнє
ЯКОСТІ

1 р ів е н ь  виконан ня  суд о в и х  р іш е н ь  та  ви ко н а в чи х  д о к у м е н т ів в ід с. р о зр а хун о к
100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аналіз стану виконання результативних показників_____________________________________________________________________________________________________________________
Кошти загального фонду бюджету у 2021 році були направлені на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету було виконано 45 од судових рішень та виконавчих документів з 
середніми витратами на один виконавчий документ 6327,22 грн.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затвержені кошти у 2021 році на виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради згідно Програми про виконання рішень про стягнення коштів з 
виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки в сумі 284 725 грн. були використані в повному обсязі,

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної по ми

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР
^підпис]

Ірина ЩЕРБАКОВА 
(ініціали/ініціал, прізвище)


