
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

1. 0200000____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради____________________________________
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 0210000____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради____________________________
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 0217680
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

7680
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0490_______ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування_______________
(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 Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста

5. Мета бюджетної програми
Сплата членських та цільових внесків виконавчим комітетом Миколаївської міської ради до асоціацій органів місцевого самоврядування та інших форм добровільних обеднань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення роботи, пов’язаної з членством м. Миколаєва в ДООМС Асоціації міст України та громад, продовження співпраці з містами партнерами.
2 Проведення роботи, пов'язаної з членством м.Миколаєва в асоціації "Енергоефективності міста України"

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

№ 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

Проведення роботи, пов'язаної з 
членством м. Миколаєва в ДООМС 
Асоціації міст України та громад, 
продовження співпраці з містами 
партнерами.

1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

2
Проведення роботи, пов'язаної з 
членством м.Миколаєва в асоціації 
"Енергоефективності міста України"

20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

Усього 1 770 500,00 1 770 500,00 1 770 500,00 1 770 500,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
________________________________________________________________________бюджетної програми______________

Напрямі: Відхилення відсутнє

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривеньІ р Затверджено у паспорті бюджетної

Касові видатки (надані кредити) Відхилення
1 КІо і/п 1 М п Г н іт п т п м п п  иЛу « « л ' л а м м



г 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 
2021 рік

1 770 500 1 770 500 1 770 500 1 770 500

Усього 1 770 500,00 1 770 500,00 1 770 500,00 1 770 500,00

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 п 12 13
1 П р овед ення роботи, п о в 'я зан о ї з  членством  м. М иколаєв а в Д О О М С  А со ц іац ії м іст  У кра їн и  та гром ад, продовж ення сп івп рац і з м істам и партнерам и.

затрат

1
обсяг видатків по членських внесках до громадських та 
інших організацій тис.грн

рішення 
Миколаївської 
міської ради

1 770,5 1 770,5 1 770,5 1 770,5

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

1
кількість членських внесків до громадських та інших 
організацій ОД звітність установ

5 5 5 5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє
еф ективності

1
середні витрати на сплату одного членського внеску до 
громадських та інших організацій тис.грн. розрахунок

354,1 354,1 354,1 354,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє
якості

1
збільшення кількості членських внесків до громадських та 
інших організацій відс. розрахунок

100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє.______________________________________________________ _____________________ _______________________ _________________________________________________________________________________
Аналіз стану виконання результативних показників_________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Сплата щорічних внесків є однією з гарантій продовження членства міста в українських організаціях, що сприятиме: поширенню відомостей про місто, а також поліпшенню іміджу Миколаєва в Україні, у 2021 році було сплачено 4 
членських внеска до Асоціації міст України та внесок до асоціації "Енергоефективності міста України".______________________________________________________________________________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затвержені кошти у 2021 році на сплату членських та цільових внесків виконавчим комітетом Миколаївської міської ради до асоціацій органів місцевого самоврядування згідно 
економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік в сумі 1770 500 грн. були використані в повному обсязі.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР Ірина ЩЕРБАКОВА 
(ініціали/ініціал. прізвище)


