
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)

1217530 0460
(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
0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

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 і 
предметів 
довгостроковог
о користування

0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

Усього 0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

(тис.грн)
Напрями використання бюджетних коштів:

N
з/п

Напрями 
використання  

бюджетних 
коштів

1.

2.

3.

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною 
програмою:
(тис.грн)

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

5.

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Економія коштів відповідно до фактичних витрат

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

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

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики               
(найменування бюджетної програми)



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

Програма 
інформатизації 
та 
електронного 
самоврядуванн
я «Електронне 
місто» на 2016 
– 2018 роки»

0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

Усього 0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

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

Обсяг 
видатків, що 
спрямовуютьс
я на 
придбання 
предметів 
довгостроково
го 
користування

тис.грн. кошторис 0 92 92 0 91.785 91.785 0 -0.215 -0.215

2 продукту

(тис.грн)
Відхилення

Джерело 
інформації

Одиниця 
виміруПоказникиN

 з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

Економія коштів відповідно до фактичних витрат

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити)

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

Економія коштів відповідно до фактичних витрат



Кількість 
одиниць 
придбаного 
обладнання

од.

Програма 
інформатизації 
 та 
електронного 
самоврядуванн
я «Електронне 
місто» на 2016 
– 2018 роки»

0 6 6 0 6 6 0 0 0

3 ефективності

Середні 
видатки на 
придбання 
одиниці 
обладнання

тис.грн. Розрахунок 0 15.333 15.333 0 15.298 15.298 0 -0.035 -0.035

4 якості

Рівень 
забезпеченості 
 управління у 
оновлені 
комп’ютерної 
техніки у 2018 
році

% Розрахунок 0 100 100 0 100 100 0 0 0

(підпис)

(підпис)

Економія коштів відповідно до фактичних витрат

(ініціали та прізвище)контролю-головний бухгалтер

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

В 2018 році придбано обладнання і предметів довгострокового користування в повному обсязі.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для розвитку інформатизації у Головному управлінні житлово-комунального 
господарства шляхом осучаснення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників.

Т.М. Савченко
(ініціали та прізвище)

В.В. Барабаш


	звіт

