
 

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 
(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 

- 14135,500 14135,500 - 14131,000 14131,000 - - 4,500 -4,500 
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

 
№ 
з/п 

КПКВК  
КФКВ

К 
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 
загальн

ий 
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 4017470 0490 Завдання №1           

   
Фінансова підтримка 
підприємства 
комунальної форми 
власності КП 
«УНІВЕРСАЛ 2005» 

- 14 135,500 14 135,500 - 14 131,000 14 131,000 - -4,500 -4,500 

Економія 
бюджетних 

коштів 

відповідо до 

фактично 

укладених 

договорів 

   Усього - 14 135,500 14 135,500 - 14 131,000 14 131,000 - -4,500 -4,500  

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           
Програма утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-

комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 

роки 

- 14 135,500 14 135,500 - 14 131,000 14 131,000 - -4,500 -4,500 

Економія бюджетних 

коштів відповідо до 

фактично укладених 

договорів 

Усього - 14 135,500 14 135,500 - 14 131,000 14 131,000 - -4,500 -4,500  
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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 
1 4017470 Завдання 1      

  

Фінансова підтримка підприємства 

комунальної форми власності КП 

«УНІВЕРСАЛ 2005» 
тис. грн кошторис 14 135,500 14 131,000 -4,500 

  затрат      

  
Результат фінансової діяльності на - 

01.10.2017 року 
тис.грн. 

Звіт про фінансові результати за 

9 – місяців 2017 р. 

(Форма №2) 

(- 2 044) (- 2 044) - 

 
 Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: 

Економія бюджетних коштів відповідо до фактично укладених договорів 

  
Показники якості: 

       

  

Співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру 
статутного капіталу на початок року 
01.01.2017 (8503,618) 

% 
розрахунок 166,229 

166,176 -0,053 

 
 Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: 

Розбіжності винекли у зв’язку з економією коштів при проведенні тендерних закупівель. 

 

 Аналіз стану виконання результативних показників  

Придбано комунальну техніку (підмітально-прибиральна машина ГЛОБУС-533711-1, сміттєвоз, трактор МТЗ 82,1, Автобус рута) 

Показники виконані повністю. Економія коштів 4,500 тис.грн. 
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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   

 …              

 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).  

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________                 _____Кухаренко В.І.______ 
                                                                                                                                       (підпис)                                         (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________                  _____Барабаш В.В._______  
                                                                                                                                     (підпис)                                              (ініціали та прізвище)             
 

 

 

 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


