
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021  рік

1. 1600000
Орган з питань містобудування та архітектури

02498694

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

2. 1610000
Управлiння мiстобудування та архiтектури Кропивницької міської ради

02498694

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 1617691 7691 0490 1152800000

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація належного утримання та раціонального використання територій.

5. Мета бюджетної програми
Вирішення питань впорядкування та оновлення простору територій міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення демонтажу тимчасових споруд

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 Відхилення

усього усього  усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 демонтаж тимчасових споруд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Відхилення показників від затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з проведенням інвентаризації та перенесенням проведення демонтажу на 2022 рік.
УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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)        

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

270 000,00 270 000,00 -270 000,00 -270 000,00

270 000,00 270 000,00 -270 000,00 -270 000,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Відхилення показників від затверджених у паспорті бюджетної програми у звязку з проведенням інвентаризації тимчасових споруд  та перенесенням демонтажу тимчасових споруд на 2022 рік.

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

усього усього усього

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

0 грн. кошторис 0 270000 270000 0 0 0,00 0,00 -270000,00 -270000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у звязку з перенесенням проведення демонтажу тимчасових споруд на 2022 рік.

0 продукту

0 шт. 0 44 44 0 0 0,00 0,00 -44,00 -44,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з перенесенням демонтажу на 2022 рік.

0 ефективності

0 грн.
Розрахунок

0 6070 6070 0 0 0,00 0,00 -6070,00 -6070,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у звязку з відсутнястю з відсутністю проведеного демонтажу.

0 якості

0 відс.
розрахунок

0 100 100 0 0 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю проведеного демонтажу.

Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма на 2021 рік не виконана.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Правила благоустрою території  міста 
Кропивницького 270 000,00 270 000,00 -270 000,00 -270 000,00

270 000,00 270 000,00 -270 000,00 -270 000,00

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Обсяг видатків по 
демонтажу тимчасових 
споруд запланованих на 

2021 рік

Кількість тимчасових 
споруд по яких 

планується демонтаж

протокол комісії по демонтажу ТС, 
рішення міської ради

Середні витрати на 
демонтаж 1 тимчасової 

споруди

Рівень виконання робіт з 
демонтажу тимчасових 

споруд



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста І.В МАРТИНОВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

Бюджетна програма на 2021 рік не виконана у зв'язку з проведенням інвентаризацією відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.10.2021 року № 676 та 
перенесенням демонтажу на 2022 рік.


	КПК1617691

