
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

                            за   2018  рік.

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1600000/'1610000 Управління містобудування та архітектури

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1617690 Інша економічна діяльність

(КПКВК МБ) (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
0,00 185,00 185,00 0,00 92,80 92,80 0,00 -92,20 -92,20

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
  (тис.грн)

КПКВК КФКВК
Відхилення

 разом  разом  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1617691 7691 0,00 185,00 185,00 0,00 92,80 92,80 0,00 -92,20 -92,20

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

(КФКВК)1

№ 
з/п

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Пояснення щодо 

причин відхилення
загальний 

фонд
спеціальни

й фонд
загальний 

фонд
спеціальни

й фонд
загальний 

фонд
спеціальни

й фонд

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місце



2 1617691 7691 0,00 70,00 70,00 0,00 40,00 40,00 0,00 -30,00 -30,00

3 1617691 7691 0,00 115,00 115,00 0,00 52,80 52,80 0,00 -62,20 -62,20

0000 Усього 0,00 185,00 185,00 0,00 92,80 92,80 0,00 -92,20 -92,20

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
  (тис.грн)

Відхилення

 разом  разом  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 115,00 115,00 0,00 52,80 52,80 0,00 0,00 0,00

Положення про Конкурс

0,00 70,00 70,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 185,00 185,00 0,00 92,80 92,80 0,00 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1617691 0,00

Проведення конкурсу на кращу пропозицію 
оновлення громадського простору площі Героїв 

Майдану з меморіалізацією подій Революції 
Гідності, пам"ятного знака/композиції на честь 

Героїв Майдану в місті Кропивницькому

Розбіжність між 
затвердженими та касовими 

показниками у зв'язук з тим,що 
рішенням журі відкритого 

конкурсу на кращу пропозицію 
оновлення громадського 
простору не встановлено 

переможця конкурсу.

Розвязання проблем нецільового використання 
території. Раціональне розміщення тимчасових 

споруд

Розбіжність між 
затвердженими касовими 

видатками у звязку з 
проведенням демонтажу 

тимчасових споруд за рахунок 
власників споруд.

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Пояснення щодо причин 

відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальни

й фонд

Положення про порядок демонтажу тимчасових 
споруд для провадження підприємницької 

діяльності

Демонтаж тимчасових споруд виконано 
за рахунок власників споруд.

Не визначено переможця конкурсу на 
кращу пропозицію оновлення 

громадського простору площі Героїв 
Майдану з меморіалізацією подій 
Революції Гідності, встановлення 

памятного знака/композиції на честь 
Героїв Майдану

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

1617691 - Виконання заходів за 
рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місце



1617691 0,00

1617691 затрат 0,00

1617691 грн. договір 115,00 52,80 -62,20

1617691

1617691 продукту 0,00

1617691 шт. розрахунок 24,00 7,00 -17,00

1617691

1617691 ефективності 0,00

1617691 грн. розрахунок 4,80 7,50 2,70

1617691 Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у звязку зі зскладністю виконаних робіт під час проведення демонтажу тимчасових споруд.
1617691 якості 0,00

1617691 відс. розрахунок 342,00 100,00 -242,00

1617691 Демонтовано 59  тимчасових споруд у 2018 році в тому числі 52 споруди за рахунок власників та 7 споруд за рахунок коштів бюджету

1617691

1617691 0,00

1617691 затрат 0,00
1617691 Обсяг преміальний фонд тис.грн. положення 70,00 40,00 -30,00
1617691 продукту 0,00

1617691

Кількість заходів
шт. 1,00 1,00 0,00

1617691 ефективності 0,00

1617691
Середня вартість проведення заходу

тис.грн.
розрахунок

70,00 40,00 -30,00

1617691 не визначено переможця Конкурсу
1617691 якості 0,00

1617691 відс.
розрахунок

100,00 57,10 -42,90

Розвязання проблем нецільового 
використання території. 

Раціональне розміщення тимчасових 
споруд

Обсяг видатків по демонтажу 
тимчасових споруд у 2018 році

Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у звязку з проведенням демонтажу тимчасових споруд за рахунок власників в звязку з чим виникла економія 
бюджетних коштів.

Кількість тимчасових споруд по яких 
планується демонтаж

Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у звязку з проведенням демонтажу  52 тимчасових споруд за рахунок власників та 7 тимчасових споруд за рахунок 
коштів бюджету

Середня вартість робіт у поточному 
році

Кількість демонтованих споруд у 
порівняні з попереднім роком 
(демонтовано в 2017р. 7 шт.)

В 2018 році проведено більш ефективно домонтаж тимчасових споруд в порівнянні з 2017 роком. У звязку з проведеним демонтажом 52 тимчасових споруд  за рахунок власників 
економія бюджетних коштів  складає  62,2 тис.грн.

Проведення конкурсу на кращу 
пропозицію оновлення громадського 

простору площі Героїв Майдану з 
меморіалізацією подій Революції 

Гідності, пам"ятного 
знака/композиції на честь Героїв 

Майдану в місті Кропивницькому

Протокол журі по розгляду 
конкурсних пропозицій

Забезпечення виконання заходу щодо 
проекту на кращу пропозицію



(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

разом разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник управління  Мездрін В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Гавришко Н.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

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).


	КПК1617690

