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1. 0200000

2. 0210000

3.

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
 фонд разом

1. Видатки (надані кредити) 1,948.0 0.0 1,948.0 1,946.8 0.0 1,946.8 -1.2 0.0 -1.2
        в т. ч.

1.1
Забезпечення діяльності 
міської дружини міста 
Кропивницького

1,948.0 0.0 1,948.0 1,946.8 0.0 1,946.8 -1.2 0.0 -1.2

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

№ з/п
1.

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

2.1
2.2

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
 фонд разом

1 затрат
Обсяг витрат на утримання 
міської дружини 1948 1840.2 1,946.8 1,946.8 -1.2 -1.2
Кількість штатних одиниць 24 24 24 24 0.0 0.0

2 продукту
Кількість сумісно складених 
протоколів про 
адмінпорушення 

980 980 1273 1273 293 293

3 ефективності
Кількість виконаних 
протоколів про 
адмінправопорушення на 
одну штатну одиницю

41 41 53 53 12.0 12.0

4 якості

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, 
дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(КПКВК МБ)                             (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
0218210                                         0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

№   
з/п

План з урахуванням змін

Показники

Виконано Показники Відхилення

Відхилення

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів на випалату заробітної плати. Протягом року проводились 
виплати за рахунок Фонду соціального страхування (лікарняні).

План з урахуванням змін Виконано 

власних надходжень х

хЗалишок на початок року х
    в т. ч.

х
хх

    в т. ч.

інших надходжень
Надходження

надходження позик
повернення кредитів

власні надходження

    в т. ч.
Залишок на кінець року

власних надходжень

інші надходження

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано

інших надходжень

№ з/п Показники
Відхилення

Забезпечення діяльності міської дружини міста Кропивницького



Рівень підвищення 
ефективності роботи по 
профілактиці та 
попередження 
правопорушень громадського 
порядку у порівнянні з 
попереднім роком 

100 100 100 100 0 0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
 фонд разом

Видатки (надані кредити) 1,741.3 0.0 1,741.3 1,946.8 0.0 1,946.8 112% 112%

    в т. ч.

1.
Забезпечення діяльності 
міської дружини міста 1,741.3 0.0 1,741.3 1,946.8 0.0 1,946.8 112% 112%

затрат
Обсяг витрат на утримання 
міської дружини 1,741.3 1,741.3 1,946.8 1,946.8 112% 112%

Кількість штатних одиниць 21 21 24 24 114% 114%
продукту
Кількість сумісно складених 
протоколів про 
адмінпорушення 

1080 0 1080 1273 1273 118% 118%

ефективності
Кількість виконаних 
протоколів про 
адмінправопорушення на 
одну штатну одиницю

51 51 53 53 104% 104%

якості

Рівень підвищення 
ефективності роботи по 
профілактиці та 
попередження 
правопорушень громадського 
порядку у порівнянні з 
попереднім роком

93 93 100 100 108% 108%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін

Відхилення

1 2 3 4 6
1. Надходження всього: х

Бюджету розвитку за джерелами х
Надходження загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)
Запозичення до бюджету
Інші джерела

2.
Видатки бюджету розвитку 
всього: х

Всього за інвестиційними 
проектами 1
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2

2.2
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних установ х

Фінансових порушень не виявлено
5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників. Кошти використані за призначенням. 

х

Відхилення виконання (у відсотках)Звітний рік
№ з/п

Попередній рік
Показники

х

5 7 8

Виконано всьогоВиконано за звітний 
період

Залишок фінансування 
на майбутні періоди

х х
х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
х х



Реєстрація та оплата зобов'язань  здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - 
головний бухгалтер Світлана СОРОКА

ефективності бюджетної програми:
Цілі, та мета бюджетної Програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Кошти передбачені на виконання 
Програми використані за призначенням.

З метою подальшого контролю за станом правопорядку у місті, підвищенням рівня безпеки мешканців міста та його гостей, проведення профілактики 
правопорушень доцільно здійснювати  фінансування на утримання міської дружини міста Кропивницького у наступних роках.

Завдяки впровадженню Програми досягнуто підвищення рівня безпеки громадян міста та його гостей. Підвищено контроль за станом правопорядку в 
громадських місцях 

корисності бюджетної програми:

Завдяки створенню та утриманню містом Міської дружини забезпечено підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку
у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

актуальності бюджетної програми:
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