
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)())(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)

( 3)(1)(1)(7)(6)(9)(3 ) (0490 ) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
3 . . .

(к°д) (КФКВК)

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

(найменування бюджетної програми)

N
з/п

Ціль державної політики

1 . Розвиток сучасної інфраструктури населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів

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 11

1 Капітальний ремонт громадських будинків 466 302 466 302 465 478 465 478 0 -824 -824

Всього 0 466 302 466 302 0 465 478 465 478 0 -824 -824

Залишок асигнувань у сумі 824 грн. пояснюється зменшенням коефіцієнту при нарахуванні технічного нагляду з 2,125% до 1,5%.

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

гривень



1--- 
' -

гл Найменування місцевої'/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
V у програми

Касові вид^ 1 (надані кредити з 
оюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 ->
.з 4 5 6 7 8 9 10 11

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

466 302 466 302 465 478 465 478 0 -824 -824

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 од 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1 кількість об'єктів, що 
потребують ремонту од. зведений кошторис 2 2 2 2 0 0

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

2.1
кількість об'єктів, що
планується
відремонтувати

од. зведений кошторис 2 2 2 2 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
о
О ефективності

3.1 середня вартість ремонту 
одного об'єкта тис. грн.

Обсяг видатків / кількість 
об'єктів, що планується 
відремонтувати/ тис.

233,2 233,2 232,7 232,7 0,41 0,41

Зменшилась середня вартість ремонту одного об'єкту за рахунок зменшення суми асигнувань на 824 грн.
4 якості

4.1

питома вага
відремонтованих об'єктів 
у загальній кількості 
об'єктів, що потребують 
ремонту______________

%

кількість об'єктів, що 
планується відремонтувати / 
кількість об'єктів, що 
потребують ремонту * 100

100 100 100 100 0,00 0,00

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт громадських будинків, а саме ремонт фасаду та ремонт покрівлі громадського будинку по вул.Суворцва,

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

і 2 в с.Корсунка,Херсонської області виконано в повному обсязі.

0 . В.Сендик
(ініціали/ініціал, прізвище)

1. В.ЧернобайКерівник самостійного структурного підрозділу з фінансово- 
економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) (ініціали/ініиіал, прізвище)


