
2700000
(КТПКВК МБ)

2710000
(КТПКВК МБ)

2717530 460
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

5.

(грн)

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

Придбання 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування

0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

Усього 0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

1.

2.

3.

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів:

N

з/п

Напрями 

використання  

бюджетних коштів

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми              

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

Інші зааходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми)



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 

інформатизації та 

електронного 

самоврядування 

"Електронне місто" 

на 2016-2018 роки

0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

Усього 0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

7.

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

показник

обсяг витрат на 

придбання 

компютерного 

обладнання

грн. Кошторис 0 61500 61500 0 61500 61500 0 0 0

2 продукту

показник

кількість придбаних 

компютерів

од. розрахунок 0 3 3 0 3 3 0 0 0

3 ефективності

показник

середні витрати на 

придбання 

компютерів

грн. розрахунок 0 20500 20500 0 20500 20500

Найменування 

місцевої / 

регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

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

Джерело 

інформації

Одиниця 

виміру
Показники

N

 з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                                    роботах

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                                 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                  

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

6.



4 якості

показник

рівень забезпечення 

компютерною 

технікою

% розрахунок 0 100 100 0 100 100 0 0 0

(підпис)

(підпис)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                                  

                                                                                                      Аналіз стану виконаня результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Потягом 2018 року департатментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького було придбано основні засоби: два ноутбуки та один 

компютер для забезпечення  працівників департаменту сучасними засобами оргтехніки.                                                                                                                                                                                                           

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                                        

А.А.ПАЛИВОДА

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту- начальник управління економіки

Л.М.КЛІМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


