
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

1200000
(КТПКВК МБ)

1210000
(КТПКВК МБ)

'1210160 '0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6867.2 0 6867.2 6782.597 0 6782.597 -84.603 0 -84.603

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

(тис.грн)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною 
програмою:
(тис.грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N
з/п

Напрями 
використання  
бюджетних 

коштів

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



1

Реалізація 
керівництва і 
управління у 
сфері 
комплексного 
розвитку 
житлово-
комунального 
господарства у 
м. 
Кропивницько
му

6867.2 0 6867.2 6782.597 0 6782.597 -84.603 0 -84.603

Усього 6867.2 0 6867.2 6782.597 0 6782.597 -84.603 0 -84.603

6.

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

Усього

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

кількість 
штатних 
одиниць

од. штатний 
розпис 28 0 28 28 0 28 - - -

(тис.грн)

Економія коштів по заробітній платі виникла в зв"зку з застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з 
інвалідністю; економія по навчанню та підвищенню кваліфікації працівників - в зв"язку з повторенням запропонованих тем курсів; по іншим поточним 
видаткам - в зв"язку з відсутністю пені; по іншим видаткам - в зв"язку з відсутністю фінансування.

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

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
 з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



2 продукту

кількість 
отриманих 
листів, 
звернень, заяв, 
скарг

од.

журнал 
реєстрації 
вхідної і 
вихідної 
кореспонденц
ії

11000 0 11000 12658 0 12658 1658 0 1658

Кількість 
проведених 
засідань, 
нарад, 
семінарів

од.
план роботи 
Головного 
управління

65 0 65 82 0 82 17 0 17

3 ефективності

кількість 
виконаних 
листів, 
звернень, заяв, 
скарг на одного 
працівника

од. Розрахунок 393 0 393 452 0 452 59 0 59

Кількість 
проведених 
засідань, 
нарад, 
семінарів на 
одного 
працівника

од. Розрахунок 2 0 2 3 0 3 1 0 1

витрати на 
утримання 
однієї 
штатної 
одиниці

тис.грн Розрахунок 245.257 0 245.257 242.236 0 242.236 -3.021 0 -3.021

В зв"язку з збільшенням кількості отриманих листів від організацій, звернень громадян та збільшенням кількості проведених нарад, засідань для вирішення нагальних питань

Відхилення фактичних показників від планових виникло в зв"язку із застосуванням соціального розміру ЄСВ деяким працівникам, які мають інвалідність.
Аналіз стану виконання результативних показників



(підпис)

(підпис)

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 2018 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань:
- прийом та опрацювання листів, звернень, заяв громадян, а саме: протягом року отримано 12658 документа.  Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка 
інформацій здійснювалось своєчасно та в повному обсязі.
- проведення засідань, нарад, а саме: протягом року проведено 82 засідань та нарад з метою вирішення нагальних питань.

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Т.М. Савченко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого В.В. Барабаш
контролю-головний бухгалтер (ініціали та прізвище)


