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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

0210000
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

04055251

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету на 2020  рік

0200000
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

04055251

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування
1152800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Захист прав та інтересів членів Асоціації міст у вищих , центральних та регіональних органах державної влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного иа фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

1 Забезпечення захисту конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

  гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 усього

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд
9 10 11

0,00 285 754,00 -90,00 0,00 -90,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

1 забезпечення виконання  законодавчих актів 285 844,00 0,00 285 844,00 285 754,00

  гривень

Найменування місцевої/регіональної програми

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

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

Кошти використано на 99,9 відсотків. Економія бюджетних коштів складає 90,00 грн.

0,00 -90,00УСЬОГО 285 844,00 0,00 285 844,00 285 754,00 0,00 285 754,00 -90,00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

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

0 затрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використано на 99,9 відсотків. Економія бюджетних коштів складає 90,00 грн.

285844 285754 0 285754,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради

Олександр Мосін

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку Світлана Сорока

0 продукту

0
обсяг витрат на сплату 

членських внесків до 

АМУ

грн. кошторис 285844 0 -90,00 0,00 -90,00

0,00

0 ефективності

2 2 0 2,00 0,00 0,000

кількість Асоціацій, 

членами яких є  Міська 

рада міста 

Кропивницького

од. угоди 2 0

0
середній розмір 

членських внесків на 

одну асоціацію

тис.грн. розрахунок 142922 0

0

рівень виконання містом 

своїх фінансових 

зобов'язань стосовно 

сплати членських 

внесків до АМУ

відс. розрахунок 100 0

-45,00

0 якості

142922 142877 0 142877,00 -45,00 0,00

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00


