
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1617325
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

1. 16000000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради 24111678
(код Програмної (найменування головного розпорядника

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого

коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

бюджету)

2. 16100000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
24111678(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

класифікації 
видатків та

(код за ЄДРПОУ)

кредитування
місцевого

3.

бюджету) ' 1 ..

7325
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

0443
(код 

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту_ (найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2152800000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення якихспрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту



5. Мета бюджетної програми
__ Забеспечення розвитку інфраструктури теріторії

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

гривень
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 6 7 8 9 10 11
1 Проектування 

будівництва Центру 
олімпійських видів 
спорту "Н2О Нова 

Каховка"

22860 22860
1

22860 22860 0 0 0

Усього 22860 22860 22860 22860 0 0 0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами відсутні,заплановані кошти використані в повному 
обсязі

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

№ 
з/п

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 11
1 Міська Програма 

будівництва, 
реконструкції, 

капітальних ремонтів 
об'єктів соціальної 

сфери та інших 
об'єктів комунальної

22860 22860 22860 22860 0 0 0



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

власності міста Нова 
Каховка на 2019- 

2021 роки і

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

№ 
з/п

Показники Одиниц 
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальн 
ий фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний 
фонд

спеціальни 
й фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1 Обсяг видатків на 
проектування 
будівництва

тис. грн Договори на 
виконання робіт

22,86 м
 

оо
 о 22,86 22,86 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні
2 продукту

2.1 Кількість договорів 
на проектування 
будівництва 
об'єктів

од. Програма 
будівництва, 
реконструкції, 
капітальних 
ремонтів об'єктів 
соціальної сфери 
та інших об'єктів 
комунальної 
власності міста 
Нова Каховка на 
2019-2021 
роки,затверджена 
рішенням 
Новокаховської 
міської ради від 
20.12.2018 року 
№1625 (зі 
змінами)

1 1 1 1 0 0 0



3 ефективності
3.1 Середні витрати 

на оплату 1 
договору

тис.грн Обсяг 
видатків/кі  лькіс 
ть
договорів/1000

22,86 22,86
4

22,86 22,86 0 0 0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні всі видатки здійсненні в повному обсязі
4 якості

4.1 Рівень готовності 
документації:
1 .Виконання 
робочої 
документації для 
будівництва 
Центру 
олімпійських видів 
спорту "Н2О Нова 
Каховка"

% Обсяг видатків 
на проектування 
будівництва/ко 
шторисну 
вартість 
проектів 
будівництва 
*100

100 100 100 100 0 0 0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники продукту, ефективності, якості виконані в повному обсязі відповідно до затверджених 
показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені у паспорті бюджетної програми по КПКВ 1617325 на 2020 рік планові призначення освоєнні у повному обсязі_____________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної 
Виконуючий обов’язки начальника управління 
містобудування та архітектури Новокаховської міської 
ради
Головний спеціаліст- бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СТРОКАЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


