
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2022  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. 1617693 7693 0490
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

11528000000

(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 теритирії 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:
  7.1. Аналіз розділу «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

УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ з/п Пояснення
1 2
1 Відхилення затверджених показників від касових у звязку з введенням воєнного стану в Україні.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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

259 200,00 259 200,00 -259 200,00 -259 200,00

259 200,00 259 200,00 -259 200,00 -259 200,00

 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



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

№ з/п 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 11

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
  9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 продукту

0 шт.

протокол комісії

24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 -24,00

0 ефективності

0 грн.
розрахунок

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

0 якості

0 відс.
розрахунок

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

  9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
0 затрат

0

0 грн. Відсутність укладених договорів у зв'язку з введенням воєнного стану.

0 продукту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Положення про порядок розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території 

Кропивницької міської територіальної громади 259 200,00 259 200,00 -259 200,00 -259 200,00

259 200,00 259 200,00 -259 200,00 -259 200,00

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
259 200,00 259 200,00 -259 200,00 -259 200,00

Кількість тимчасових 
споруд по яких 

планується демонитаж

Середні витрати на 
демонтаж 1 тимчасової 

споруди
10 800,00 10 800,00 -10 800,00 -10 800,00

Рівень виконання робіт з 
демонтажу тимчасових 

споруд

Одиниця 
виміру

Обсяг видатків по 
демонтажу тимчасових 

споруд



0

0 шт. відсутність протоколів комісії по демонтажу.

0 ефективності

0

0 грн. відсутність витрат.

0 якості

0

0 відс. відсутні показники для розрахунку.

 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

Ірина МАРТИНОВА
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Наталія ГАВРИШКО
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Кількість тимчасових 
споруд по яких 

планується демонитаж

Середні витрати на 
демонтаж 1 тимчасової 

споруди

Рівень виконання робіт з 
демонтажу тимчасових 

споруд

Результативні показники не виконані у зв'язку з форс-мажорними обставинами, а саме: переглід потреб у закупівлі послуг враховуючи приоритетність видатків в умовах воєнного 
стану.


	КПК1617693

