
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014  № 836 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 
на 01.01.2018 року 

 

  
 

     1. __4600000____      Управління державного архітектурно - будівельного контролю Кіровоградської міської ради 
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 
     2. _4610000_____     Управління державного архітектурно - будівельного контролю Кіровоградської міської ради 
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 
     3. 4618600____     0133_         Інші видатки_____________________________________________________________ 
               (КПКВК МБ)         (КФКВК)1                (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 
10,77 - 10,77 10,77 - 10,77 0  0 
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№ 
з/п 

КПКВК  КФКВ
К 

Підпрограма/ завдання  
бюджетної програми 2 

Затверджено 

паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані 

кредити)  

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення 

щодо причин 

відхилення 
заг. 

фонд 

спе

ц. 
фонд 

разом заг. 

фонд 
спец. 

фонд разом заг. фонд спец. фонд разом 

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

   Завдання           
1 4618600 0133 Програма 

інформатизації та 

електронного 

самоврядування 
«Електронне місто на 

2016 — 2018 роки» 

10,77 - 10,77 10,77 - 10,77 0  0  

              

   Усього 10,77 - 10,77 10,77 - 10,77 0  0  

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітній період у розрізі програм і завдань 
                                                                                                                                                                                                                                                            (тис. грн) 
 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період 
(тис. грн) 

Назва 
регіональної цільової програми 

та підпрограми 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  
за звітний період 

Відхилення 
Пояснення 

щодо причин 

відхилення загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальни

й фонд 
спеціальни

й фонд разом загальни
й фонд 

спеціальни

й 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Регіональна цільова програма 1 - - - - - - - - - - 
Підпрограма 1 - - - - - - - - - - 
Підпрограма 2 - - - - - - - - - - 
…           

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

№ 

з/п КПКВК Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Затверджено 

паспортом бюджетної 

програми  
на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Підпрограма 1      

 4618600 Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто на 2016 — 2018 роки 
  Завдання1      

 

 Оновлення 

матеріально-

технічного 
забезпечення 

діяльності 

управління 

     

  затрат         

 

 Витрати на 

придбання 

багатофункціонал
ьного пристрою  

 

тис. 

грн  

 

Накладна 
№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 

4,0 4,0 0,0 

 

 Витрати на 

придбання джерел 
безперібійного 

живлення  

 

тис. 
грн  

 

Накладна 
№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 

5,6 5,6 0,0 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  розбіжностей не 

виявлено  
  продукту        

1 

  
Кількість 

багатофункціонал

ьних пристроїв 
од. 

 
Накладна 

№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 

1 
 

 

1 

 

 

0,0 

2 
 Кількість джерел 

безперебійного 

живлення 

 
 

од. 

Накладна 
№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 
4 
 

 

4 0,0 
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 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей не 

виявлено 
  ефективності        

1 

 Середні видатки 

на придбання 
одиниці 

обладнання 

багатофункціонал
ьного пристрою 

тис. 

грн. розрахунок 4,0 4,0 0,0 

2 

 Середні видатки 

на придбання 

одиниці 
обладнання  

джерел 

безперебійного 
живлення 

тис. 

грн. розрахунок 1,4 1,4 0,0 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей не 

виявлено 
  якості      

1 

 Кількість 

придбаних 

багатофункціонал

ьних пристроїв 
од. 

 

Накладна 
№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 

1 
 

 

1 

 

 

0,0 

2 

 Кількість 

придбаних джерел 

безперебійного 
живлення 

 

 

од. 

 

Накладна 
№Сло-001620 
від 22.08.2017 

 

 

 

4 
 

 

 

4 0,0 

 
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей не 

виявлено 

 

 Аналіз стану виконання результативних показників 
 

Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто на 2016 — 2018 роки» затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 року № 63 (зі змінами) управління державного архітектурно-будівельного контролю була 

виконана в повному обсязі. Передбачені програмою показники продукту та ефективності виконані вчасно та в повному обсязі.   
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  Завдання 2      

  Придбання 
програм 

антивірусного 

захисту 

інформації 

     

  затрат       

  Витрати на 

придбання 

антивірусного 
захисту 

інформації 

тис.грн АКТ №1 
від 16.08.2017 1,17 1,17 0,0 

  продукту      

  Кількість 
придбаного 

антивірусного 

захисту 
інформації 

од. АКТ №1 
від 16.08.2017 6 6 0,0 

 

  ефективності      

  Середні видатки 

на придбання 
одиниці 

антивірусного 

захисту 
інформації 

тис. 

грн. розрахунок 0,195 0,195 0,0 

  якості      

  Кількість 

придбаних 
програм 

антивірусного 

захисту 

інформація 

шт. АКТ №1 
від 16.08.2017 6 6 0,0 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей не 

виявлено 
  Аналіз стану виконання результативних показників 

 
Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто на 2016 — 2018 роки» затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 року № 63 (зі змінами) управління державного архітектурно-будівельного контролю була 

виконана в повному обсязі. Передбачені програмою показники продукту та ефективності виконані вчасно та в повному обсязі. 
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код Найменування джерел 

надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 
План видатків звітного 

періоду 
Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд разом 

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

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 
             

 Інші джерела 
фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 
 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
 

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). 

 

Начальник управління                                           ________________                   А.К.Сліпченко 
                                                                                                                        (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер                                              ________________                         О.І.Ікленко 
                                                                                                                         (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код Найменування джерел 

надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 
План видатків звітного 

періоду 
Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

загальний 

фонд 
спеціальн

ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн

ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн

ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн

ий фонд разом 

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

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 
бюджету 

             

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 
 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 
 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
 

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). 

 

Начальник управління                                           ________________                   А.К.Сліпченко 
                                                                                                                        (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер                                              ________________                         О.І.Ікленко 
                                                                                                                         (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 
 

 

 

 


