
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010  № 1489

                                     про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1117323
(назва бюджетної програми)

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд разом загальний 

фонд
спеціаль-ний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд разом

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

Забезпечення реконструкції приміщення 
Кропивницького міського центру для сім'ї, 
дітей та молоді за адресою: 
м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3

1 затрат

Обсяг видатків на реконструкцію приміщення грн. Зведений кошторисний розрахунок на 
2019 рік               -   1,101,154 1,101,154                -   1,075,028 1,075,028             -   -26,126 -26,126

2 продукту

2.1.
Кількість об'єктів, що потребують 
реконструкції: покрівля за адресою 
пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа

од Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р.
адреса: пров.П.Бута,3               -   1 1                -   1 1             -              -               -   

2.2. Площа, яка потребує реконструкції кв.м Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р.
адреса: пров.П.Бута,3               -   260.8 260.8                -   260.8 260.8             -              -               -   

3 ефективності

3.1. Середня вартість реконструкції одного об'єкта одиниць Розрахунок               -   1,101,154 1,101,154                -   1,075,028 1,075,028             -   -26,126 -26,126

3.2. Середня вартість реконструкції одного
квадратного метра

одиниць Розрахунок               -   4,222.2 4,222.2                -   4,122 4,122             -   -100.2 -100.2

Інформація

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

за  2019 рік

Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(код програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Згідно розрахунків, наданих підрядником на реконструкцію приміщення (реконструкція даху приміщення) становили видатки в сумі 1101154 грн., в зв’язку із тим, що вартість на проектно – кошторисної
документації склала 1078028, тому винкла економія коштів.

Розбіжностей немає

Згідно розрахунків, наданих підрядником на реконструкцію приміщення (реконструкція даху приміщення) становили видатки в сумі 1101154 грн., в зв’язку із тим, що вартість на проектно – кошторисної
документації склала 1078028, тому винкла економія коштів в сумі 26 126 грн.. Відповідно чого розбіжність між запланованою та фактичною середньою вартістю реконструкції одного квадратного метру даху
становить 100,2 грн.

Виконано за звітний період Відхилення



4 якості
4.1. Рівень готовності об'єкта реконструкції %               -   100 100                -   100 100             -   100 100

Розбіжностей немає
Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник бухгалтерської служби   Т.М.Смолева

Забезпечено виконання реконструкції об'єкта приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3 на 100%
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