
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01.01.2018 року 

 

1.  4000000   Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради            
(КПКВК МБ)                          (найменування головного розпорядника)  

2.  4010000  Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради                
(КПКВК МБ)                   (найменування відповідального виконавця)  

3.  4010180      0111   Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства 
             (КПКВК МБ)              (КФКВК)1                       (найменування бюджетної програми)  
 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
(тис. грн) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4624,0 - 4624,0 4577,5 - 4577,5 46,5 - 46,5 

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

 
№ 

з/

п 

КПКВК  КФКВК 

Підпрограма/ 
завдання  

бюджетної 

програми 2 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані 

кредити)  
за звітний період 

Відхилення Пояснення 
щодо 

причин 

відхилення 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальни

й фонд 

спеціаль

-ний 
фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 
1 

 

 
4010180 

 

 
0111 

Здійснення 

Головним 
управлінням 

4624,0 - 4624,0 4577,5 - 4577,5 46,5 - 46,5 

Економія 

коштів по 
заробітній 



 
2 

житлово-
комунального 

господарства 

Міської ради 
міста Кропив-

ницького 

наданих зако-
нодавством 

повноважень 

у сфері 

житлово-
комунального 

господарства 

у м. Кропив-
ницькому 

платі в 
зв’язку з 

наявністю 

вакантних 
посад, по 

іншим 

видаткам – в 
зв’язку з 

відсутністю 

штрафів та 

пені. Також 
економія 

коштів 

виникла по 
навчанню та 

підвищенню 

кваліфікації 

працівників.  

   Усього 4624,0 - 4624,0 4577,5 - 4577,5 46,5 - 46,5  

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період 
(тис. грн) 

Назва 

регіональної цільової програми 
та підпрограми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  
за звітний період 

Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхилення загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова програма 1           

Підпрограма 1           

Підпрограма 2           

…           

Усього           

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
3 

1 4010180 Завдання 1      

  

Здійснення 

Головним 

управлінням 

житлово-

комунального 

господарства 

Міської ради 

міста 
Кропивницького 

наданих 

законодавством 

повноважень у 

сфері житлово-

комунального 

господарства у м. 

Кропивницькому 

 

 

   

  
Показники 

затрат 
 

  
   

  
Кількість 

штатних одиниць 

Од. Штатний 

розпис 

28 28 - 

  
Показники 

продукту  
     

  

Кількість 

отриманих 

листів, 

звернень,заяв,ска
рг 

Од. Номенклату

ра справ 

(внутрішній 

облік) 

15000 10803 4197 

  

Кількість 

перевірок 

Од. Номенклату

ра справ 

(внутрішній 

облік) 

1 1 - 

  

Кількість 

проведених 

засідань, нарад, 

семінарів 

Од. Номенклату

ра справ 

(внутрішній 

облік) 

75 126 +51 

  
В зв’язку із зменшенням  кількості отриманих листів від організацій, звернень громадян та збільшенням кількості  проведених нарад, 

засідань для вирішення нагальних питань виникло відхилення фактичних показників від планових. 

   

  Показники      



 
4 

ефективності  

  

Кількість 

виконаних листів, 
звернень,заяв,ска

рг на одного 

працівника 

Од. Звітність 

установ 
535,714 385,821 149,893 

  
Витрати на 

утримання однієї 

штатної одиниці 

тис. грн. Розрахунок 

165,1 163,5 1,6 

  
Відхилення фактичних показників від планових виникло в зв’язку із застосуванням соціального розміру нарахування ЄСВ деяким 

працівникам, які мають інвалідність.  

  
Аналіз стану виконання результативних показників 

 

 Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для забезпечення 

організаційного та матеріально-технічного рівня апарату Головного управління житлово-комунального господарства Міської 

ради. Діяльність за даною програмою протягом 2017 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних 

завдань: 

- прийом та опрацювання листів, звернень, заяв громадян, а саме: протягом року отримано 10803 документи.  Надання 

відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформацій здійснювалось своєчасно та в повному 

обсязі. 

- проведення засідань, нарад, а саме: протягом року проведено 126 засідань та нарад з метою вирішення нагальних питань. 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 

             

 Інші джерела 
фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   



 
5 

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 

 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

Начальник Головного управління житлово-                 __________    Кухаренко В.І. 

комунального господарства Міської ради                                    (підпис)                                (ініціали та прізвище) 

міста Кропивницького 
 

Начальник планово-фінансової роботи, 

бухгалтерського обліку та відомчого 

контролю – головний бухгалтер                                    __________                         Барабаш В.В.  
                                                                                                                                     (підпис)                                       (ініціали та прізвище)             
 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


