
( ( 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)

2_ (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 Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

З ( 3)( 1)(1 )(7)( 1 )(3)(0 ) (0421) Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК)

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 . Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

1 Проведення державної експертизи землевпорядної документації

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 о 4 5 6 7 8 9 10 п

1 Проведення державної експертизи землевпорядної 
документації 2 992 2 992 1 195 1 195 -1 797 0 -1 797

Всього 2 992 0 2 992 1 195 0 1 195 -1 797 0 -1 797

Залишок асигнувань у сумі 1797 грн. пояснюється тим, що проект землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж смт. Дніпряни до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.



видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/рег^ ільних програм, які виконуються в межах бюджете програми

гривень

N
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

з/п 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
Програма розвитку інфрастурктури Дніпрянського 
старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019- 
2021 роки (зі змінами)

2 992 2 992 1 195 1 195 -1 797 0 -1 797

4
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
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

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
1 затрат

1.1
кількість проектів, що 
потребують державної 
експептизи

од. технічна документація 2 2 1 1 -і 0 -і

Один проект землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж смт. Дніпряни до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.
2 продукту

2.1
кількість проектів, на яких 
планується провести 
державну експертизу

од. технічна документація 2 2 1 1 -і 0 -і

Один проект землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж смт. Дніпряни до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.
п
Д ефективності

3.1
*

середні видатки на л -  

еспертизу одного проекту тис.грн.
обсяг видатків / кількість 
проектів, на яких планується 
провести державну 
експертизу

1,5 1,5 1,2 1,2 -0,3 0 -0,3

Зменшились середні видатки на експертизу 1 проекту за рахунок зменшення кількості проектів.
4 якості

4.1 рівень проходження 
державної експертизи %

обсяг видатків на 
проведення державної 
експертизи землевпорядної 
документації / вартість 
проведення державної 
експертизи землевпорядної 
п о к у м є н т я п і ї  * !  0 0

100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників



(0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. ^

Проведення державної експертизи землевпорядної документації виконано на 39,9% за рахунок того, що проект землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж смт. Дніпряни до теперішнього 
часу знаходиться на погодженні в Обласній раді.
* 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

•У. /£ •
(ініціали/ініціал, прізвище)


