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

(3)( 1 )0)(0)(0)(0)(0)
(код)

(3)( 1)(1 )(0)(0)(0)(0)
(код)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховсько'і міської ради
, (найменування головного розпорядника)

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховсько'і міської ради
(найменування відповідального виконавця)

 ̂ ( 3)( 1)(і)(3)(2)( 1 )(0 ) (1050) Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК)

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 . Надання додаткової соціальної підпримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу

5. Мета бюджетної програми 
Забезпечення організації та проведення робіт
6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт

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

N
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 п
1 Забезпечення організації та проведення робіт 27 910 27910 27 866 27 866 -44 0 -44

Всього 27 910 0 27 910 27 866 0 27 866 -44 0 -44

Залишок асигнувань у сумі 44 грн. пояснюється зменшенням суми компенсації за невикористану відпустку, у зв’язку зі зміною фактичної дати початку роботи від запланованої.



Асітки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/рег^ дльних програм, які виконуються в межах бюджетн( рограми

гривень

N
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити з Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 од 4 5 6 7 8 9 10 11
Програми щодо організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт для безробітних громадян в м.Нова 
Каховка на 2019 рік

27910 27910 27 866 27 866 -44 0 -44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники Одиниц 
я виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної Фактичні результативні показники, 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 затрат

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

2.1 Кількість працівників осіб розрахунок 2 2 2 2 0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

3.1 Середні витрати на одного 
працівника грн. обсяг фінансування / 

кількість працівників ІЗ 955,0 13 955,0 13 932,9 13 932,9 -22 -22

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням суми компенсації за невикористану відпустку, у зв’язку зі зміною фактичної дати початку роботи від запланованої.

4 якості !
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечення організації та проведення робіт виконано на 99,8% за рахунок зменшенням суми компенсації за невикористану відпустку, у зв’язку зі зміною фактичної дати початку роботи від 
запланованої.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово- 
економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(ініціалшініціал, прізвище)

(ініційди/ініціал, прізвище)


