
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010  № 1489

Інформація
                                     про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за      2018 рік

1113210 Організація та проведення громадських робіт
(назва бюджетної програми)

№ з/п Показники Джерело інформації

Виконано за звітний період Відхилення

разом разом разом

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

Завдання

1

Затрат

1.1. тис. грн. 198.4 0 198.4 198.4 0 198.4 0 0 0

Продукту

2.1. осіб 121 0 121 121 0 121 0 0 0

Ефективності

3.1. грн. розрахунково 1640 0 1640 1640 0 1640 0 0 0

Якості

4.1. % 148 0 148 148 0 148 0 0 0

Головний спеціаліст   Т.Смолева

(код програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення організації та проведення 
громадських робіт

Сума на проведення заходів з організації та 
проведення громадських робіт

Кошторис доходів і видатків на 2018 
рік зі змінами

Кількість  учнівської та студентської молоді, 
що братимуть участь у громадських роботах у 
вільний від навчання час 

списки осіб, залучених до громадських 
робіт; табелі обліку робочого часу

Середні витрати на одного учня/студента, 
що братимуть участь у громадських роботах 
у вільний від навчання час 

Динаміка кількості  учнівської та 
студентської молоді, що братимуть участь у 
громадських роботах у вільний від навчання 
час 

розрахунково відношення кількості 
учнів/студентів, що брали участь у 
громадських роботах  в 2018 році в 
порівнянні до  2017 року (кількість 
учасників в 2017 р. -82 , в 2018 році -121, 
динаміка: 121/82*100)

Паспортом бюджетної програми за КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" на 2018 рік  було заплановоно проведення сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від 
навчання час  на суму 198,4 тис.грн.  Усього програму виконано на загальну суму 198,4 тис.грн. У громадських роботах у вільний від навчання час взяв участь 121 учасник з числа учнівської та студентської молоді. Порівняно з 
минулим роком кількість учасників збільшилась на 39 осіб (48% ). Програму виконано в повному обсязі. Розбіжностей між плановими та фактичними показниками немає.
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