
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 2019  рік
1. 0100000 Дмитрівська сільська рада

(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дмитрівська сільська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Забезпечення заходів з благоустрою та зовнішнього освітлення в населених пунктах об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою сіл об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3 Забезпечення благоустрою кладовищ

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 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення заходів з благоустрою та зовнішнього освітлення в
населених пунктах сільської ради 2,922,358.00 193,000.00 3,115,358.00 2,820,300.12 193,000.00 3,013,300.12 -102,057.88 0.00 -102,057.88

Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.
УСЬОГО 2,922,358.00 193,000.00 3,115,358.00 2,820,300.12 193,000.00 3,013,300.

12
-102,057.88 0.00 -

102,057.88
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми
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 6 7 8 9 10

Програма благоустрою населених пунктів
Дмитрівської сільської ради на 2019 рік 2,922,358.00 0.00 2,922,358.00 2,820,300.12 0.00 2,820,300.12 -102,057.88 0.00 -102,057.88

Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.
Усього 2,922,358.00 0.00 2,922,358.00 2,820,300.12 0.00 2,820,300.12 -102,057.88 0.00 -102,057.88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
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
0 Затрат

1
обсяг видатків на

підвищення
благоустрою в

населених пунктах

грн. кошторис 2922358 193000 3115358 2820300.12 193000 3013300.12 -102057.88 0.00 -102057.88

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.
0 Продукту
2 кількіть сміттєзвалищ од. генеральний план 1 0 1 1 0 1.00 0.00 0.00 0.00

2

кількість населених
пунктів, що потребують

підвищення рівня
благоустрій

од.

генеральний план

8 0 8 8 0 8.00 0.00 0.00 0.00

0 Ефективності

3
середня вартість

утримання 1
сміттєзвалища

грн.
кошторис

48000 0 48000 48000 0 48000.00 0.00 0.00 0.00

3
середні витрати на
підвищення рівня

благоустрою в одному
населенному пункті

грн.
розрахунок

359294.75 0 359294.75 346537.52 0 346537.52 -12757.23 0.00 -12757.23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.

3

середня вартість
утримання зовнішнього

освітлення населених
пунктів об`єднаної

територіальної громади
грн.

розрахунок

2622841.42 0 2622841.42 1857453 0 1857453.00 -765388.42 0.00 -765388.42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок перевитрат на інші видатки по благоустрою.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило підвищення рівня благоустрою сіл об'єднаної територіальної громади.

Дмитрівський сільський голова Н. Стиркуль
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

А. Заєць

(підпис) (ініціали та прізвище)

Найменування місцевої/регіональної програми


