
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
від “18” січня 2022 року № 2

«Про затвердження звіту про виконання Паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів 
Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1194 «Про внесення 
змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (Зі змінами) від 26 серпня 2014 
року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), вважаю за 
необхідне:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2021 
рік по Відділу капітального будівництва Верхньодніпровської міської 
ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВКМБ):

1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 553913,97 грн., в 
тому числі по загальному фонду 553913,97 грн. , по спеціальному фонду 0 грн.

1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 5774596,41 
грн., в тому числі по загальному фонду 5774596,41 грн. , по спеціальному 
фонду 0 грн.

1517693 «Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю» на суму 0 грн., в 
тому числі по загальному фонду 0 грн. , по спеціальному фонду 0 грн.

1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 287558,90 грн. в 
тому числі по загальному фонду 0 грн., по спеціальному фонду 28758,90 грн.

1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму 260936,39 грн. в 
тому числі по загальному фонду 0 грн. , по спеціальному фонду 260936,39 грн.



1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на сум 
1204855,31 грн. в тому числі по загальному фонду 0 грн. , по спеціальном 
фонду 1204855,31 грн.



Наказ Міністерства фінансів України 
26 08.2014 №836

1. 1500000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік
Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

43957230
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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)

0453600000

(код бюджету)

4. Цілі ,ія бюджетноїполітики, на досягнення яких

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання функцій відділом капітального будівництва Верхньодніпровської міської територіальної громади у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень__________________________________________________________

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 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення виконання відділом наданих законодапвством 

повноважень у сфері капітального будівництва територіальної громади 
міста

564 266,00 0,00 564 266.00 553 913,97 0,00 553 913,97 -10 352,03 0,00 -10 352,03

УСЬОГО 564 266,00 0,00 564 266,00 553 913,97 0,00 553 913,97 -10 352,03 0,00 -10 352,03

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
____ _______________________________________________________________________________ ___ _____ ______________________ _____________________________________________________________________ гривень

ї—І о гжм глат ТХ ГГХ О ЖТТГГТ мюііппгхї/погі літо гті жтгхж" ntxnrrvnми

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



. .,V4 1IIZ1 >1 IVUVUVi/ |7VI 1V11U.11111V1 І1|ЛЛ pcxivjn
загальний

(Ьонд
спеціаль^^ 

(Ьонд
усього загальний 

(Ьонд
спеціальний 

(Ьонд
у^^-0 загальний 

(Ьонд
спеціальний 

(Ьонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг бюджетних призначень по даній програмі склав 564266 грн., а фактично використано 553913,97 грн. Відхилення становить 10352,03 грн., яке виникло в результаті не повного 
використання планових призначень по заробітній платі. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по програмі становить 285 шт., а фактично становить 156 шт.Відхилення склало -129 од., в зв"язку з неможливістю передбачити вірно, 

_________________________________ бо відділ створено в 2021 році. Зменшились витрати на утримання однієї штатної одиниці на 3.45 тис. грн„ так як фактично працювало з червня 2021 року дві одиниці._________________________________

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кпепитів 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
затрат

1 кількість штатних 
одиниць

од. Штатний розпис на 2021 рік 3 0 3 3 0 3,00 0,00 0,00 0,00
продукту

2
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг

од.
Реєстраційні книги, журнали 

реєстрації 285 0 285 156 0 156,00 -129,00 0,00 -129,00

3
кількість прийнятих 

нормативно-правових 
актів

од.
Книга реєстрації договорів, журнал 

реєстрації 61 0 61 62 0 62,00 1,00 0,00 1,00

ефективності

4

витрати на утримання 
однієї штатної одиниці тис. грн.

Розрахункове відношення суми 
кошторисних призначень до 

кількості штатних одиниць на 2021 
рік

188,09 0 188,09 184,64 0 184,64 -3,45 0,00 -3,45

5

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника

од.

Розрахункові дані

15 0 15 20,67 0 20,67 5,67 0,00 5,67

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано.

ПЕРЕТЯКА В.О.

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

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В.М._______________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕ^^
Наказ Міністер^ща фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1517461 7461

(найменування відповідального виконавця)

0456

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0453600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

та (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів внробництваа, підприємств, установ і організацій шляхом поліпшення 
стану автотранспортного сполучення.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 5 774 597,00 0,00 5 774 597,00 5 774 596,41 0,00 5 774 596,41 -0,59 0,00 -0,59

Відхилення в зв"язку з округленням копійок.
УСЬОГО 5 774 597,00 0,00 5 774 597,00 5 774 596,41 0,00 5 774 596,41 -0,59 0,00 -0,59

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

I Jo

гривень

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



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 iciriivivnj ОШ1ПЛ 1V11VU.VDV1/ pvi іипсиїпгші upv/i pcriviri
загальний 

(Ьонл
спеціальній 

(Ьонл
усього загальний 

(Ьонл
спеціальний 

(Ьонл
yljlo загальний 

(Ьонл
спеціальний

(Ьонл
усього

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати планові на ремонт доріг склали 5774597 грн., а фактично 5774596,41 грн. Відхилення становить -0,59 грн., яке виникло при округленні копійок.

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
затрат

І Витрати на ремонт доріг грн. Кошторис на 2021 рік 5774597 0 5774597 5774596,41 0 5774596,41 -0,59 0,00 -0,59
продукту

2

Протяжність вулично- 
дорожньої мережі, яку 

планується 
відремонтувати

кв. м.

Прогноз

8020 0 8020 8020 0 8020,00 0,00 0,00 0,00

ефективності

3
Середні витрати на 

ремонт автомобільних 
доріг 1 кв.м

грн.
Розрахунок

720,2 0 720,2 720,02 0 720,02 -0,18 0,00 -0,18

якості

4 Відсоток виконаних 
робіт

відс. Розрахунок 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Роботи виконані на 100 відсотків.

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

В.о.начальника відділу капітального будівництва ПЕРЕТЯКА В.О.

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В.М._______________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНІЙ
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 

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 1510000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517693
л,лл ІНШІ заходи, пов'язані 3 економічною ДІЯЛЬНІСТЮ алс?/;ппппп7693 0490 04Э3000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення оплати послуг по підготорвці та видачі технічних умов на газифікацію

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Проведення послуг по підготовці та видачі технічних умов на 
газифікацію об'єктів

6 731,00 0,00 6 731,00 0,00 0,00 0,00 -6 731,00 0,00 -6 731,00

Постачальником AT "Дніпропетровськгаз" не надані послуги по видачі технічних умов на газифікацію
___________________ УСЬОГО___________________ 6 731,00 0,00 6 731,00 0,00 0,00 0,00 -6 731,00 0,00 -6 731,00

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

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



2 3 А 4 5 6 Є 8 9 10
0.00 6Ж 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 кпелитів 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
затрат

Витрати на на 
проведення послуг по 
видачі технічних умов 

на газифікацію

грн.

Кошторис на 2021 рік

6731 0 6731 0 0 0,00 -6731,00 0,00 -6731,00

ефективності
Середні витрати грн. Розрахунок 2243,66 0 2243,66 0 0 0,00 -2243,66 0,00 -2243.66

якості
Відсоток виконаних 

робіт
відс. Розрахунок 100 0 100 0 0 0,00 -100,00 0,00 -100,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Постачальником AT "Днінропетровськгпаз" не виконані зобов'язання по наданню послуг на видачу технічних умов на газифікацію, що призвело до відхилення в сумі -6731,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Роботи не виконано та перенесено на виконання у 2022 році.

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

В.о.начальника відділу капітального будівництва ПЕРЕТИКА В.О.

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В.М,_______________
(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕ^к

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

про виконання паспорта бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230
(код Програмної класифікації видатків та 

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

4, Цілі

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1517321

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0453600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

політики, на досягнення яких ія бюджетної
№ з/п Ціль державної політики

1 Розвиток загальної освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громад

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення реконструкції об'єктів

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 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
(Ьонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення виконання відділом наданих законодапвством 

повноважень у сфері капітального будівництва територіальної громади 
міста

0,00 287 560,00 287 560,00 0,00 287 558,90 287 558,90 0,00 -1,10 -1,10

В зв"язку з округленням копійок
УСЬОГО 0,00 287 560,00 287 560,00 0,00 287 558,90 287 558,90 0,00 -1,10 -1,10

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

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

гривень

Відхилення



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

і tariivivn Vосіппл M1VU,VDV1/ UV1 ІМПОЛОПШ pctivjri загальний 
(Ьонл

спеціалі^І^ 
(Ьонл

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонл

загальний 
(Ьонл

спеціальний
(Ьонл____

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Сума планових затрат обсягу реконструкції становить 287560 грн., а фактичні затрати становлять 287558,90 грн. Відхилення становить 1,10 грн. яка виникла в наслідок округлення цифр 
суми витрат.

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
затрат

1 Обсяг реконструкції грн. Кошторис на 2021 рік 0 287560 287560 0 287558,9 287558,90 0,00 -1,10 -1,10

5 Обсяг капітального 
ремонту

грн. Кошторис на 2021 рік 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

продукту

2
Кількість об'єктів, які 

планується 
реконструювати

од.
Рішення міської ради

0 5 5 0 5 5,00 0,00 0,00 0,00

ефективності

3
Середні витрати на 

реконструкцію 1 об"єкту грн.
Розрахунок

0 57512 57512 0 57511,78 57511,78 0,00 -0,22 -0,22

якості

4 Відсоток виконаних 
робіт

відс. 0 100 100 0 100 100,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано на 100 відсотків.

ПЕРЕТЯКА В.О.

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

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В..М._______________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНЬ
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

місцевого бюджет}'на 2021 рік

1. 1500000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

7322 0443

43957230
(код за ЄДРПОУ)

43957230

(код за ЄДРПОУ)

Будівництво-1 медичних установ та закладів 0453600000
(код бюджету)

3. 1517322
(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)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров’я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Проведення капітального будівництва
2 Проведення капітального ремонту
3 Проведення реконструкції об"єкта

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
Фонд

спеціальний 
(Ьонл

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонл

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
1 Забезпечення проведення капітального будівництва 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2 Забезпечення проведення капітального ремонту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Забезпечення проведення капітального ремонту (виготовлення ПКД) 0,00 75 600,00 75 600.00 0,00 75 597,09 75 597,09 0,00 -2,91 -2,91

4 Реконструкція та реставрація 0,00 186 927,00 186 927,00 0,00 185 339,30 185 339,30 0,00 -1 587,70 -1 587,70
УСЬОГО 0,00 262 528,00 262 528,00 0,00 260 937,39 260 937,39 0,00 -1 590,61 -1 590,61

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



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспортв^джетної програми Касові видатки (надані кредити з (^ЇЬкету)
Відхилення

загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонл

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонл

усього загальний 
(Ьонл

спеціальний 
(Ьонл

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Сума планових затрат на реконструкцію індивідуальних теплових пунктів , газових котелень склала 186927 грн. а фактично 185339,30 грн. Відхилення становить 1587,70 грн. яка виникла 
____________________________при округленні цифр, що призвело і до зменшення середніх витрат в сумі 529,23 грн. на облаштування індивідуального теплового пункту та на 0,42 грн. при виготовленні ПКД,____________________________

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кпелитів 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
затрат

1

Реконструкція 
індивідуальних 

теплових пунктів, 
газових котелень

грн.

Кошторис на 2021 рік

0 186927 186927 0 185339,3 185339,30 0,00 -1587,70 -1587,70

2

Капітальний ремонт 
облаштування вхідної 

групи АЗПМС 
(виготовлення ПКД)

грн.

Кошторис на 2021 рік

0 75600 75600 0 75597,09 75597,09 0,00 -2,91 -2,91

8

Будівництво 
індивідуальних 

теплових пунктів, 
газових котелень

грн.

Кошторис на 2021 рік

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

продукту

3

Кількість об’єктів ,які 
планується облаштувати 

індивідуальним 
тепловим пунктом

од.

Рішення міської ради

0 3 3 0 3 3,00 0,00 0,00 0,00

4

Кількість об'єктів ,яким 
планується провести 

облаштування вхідної 
групи АЗПМС

од.

Рішення міської ради

0 7 7 0 7 7,00 0,00 0,00 0,00

9 кількість об'єктів од. Рішення міської ради 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ефективності

5

Середні витрати на 
облаштування 1 
індивідуального 

теплового пункту

грн.

Розрахунок

0 62309 62309 0 61779,77 61779,77 0,00 -529,23 -529,23

6 Середні витрати на 
виготовлення ПКД

грн. Розрахунок 0 10800 10800 0 10799,58 10799,58 0,00 -0,42 -0,42
10 Середні витрати грн. Розрахунок 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

якості

7 Відсоток виконаних 
робіт

відс. Розрахунок 0 100 100 0 100 100,00 0,00 0,00 0,00



FA ■ и пhi.нений висновок про виконання бюджетної програми. 
нПоїн викона в повному обсязі, що становить 100 відсотків.

■ 11 піймаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника відділу капітального будівництва

Начальник фінансового відділу



ПЕРЕТЯКА В.О.

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В.М.______________
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНІЙ
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

місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

7330 0443

43957230

(код за ЄДРПОУ)

43957230

(код за ЄДРПОУ)

0453600000

(код бюджету)

3. 1517330
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

J Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
бонд

спеціальний 
(Ьонд

усього загальний 
(Ьонд

спеціальний 
бонд

усього загальний 
бонд

спеціальний 
бонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

0,00 326 500,00 326 500,00 0,00 326 500,00 326 500,00 0,00 0,00 0,00

2 Забезпечення проведення робіт з реконструкції та реставрації 0,00 878 671,00 878 671,00 0,00 878 355,31 878 355,31 0,00 -315,69 -315,69
Економія коштів при проведення торгів

УСЬОГО 0,00 1 205 171,00 1 205 171,00 0,00 1 204 855,31 1 204 855,31 0,00 -315,69 -315,69

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

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



і н і 11 лі u 11 j ІНІІІІІ/І 1 і IVI4V і‘» 1' 1 'V 1 ЦІІІЇІЛІИНН 1 і '*'• |yuivin загальний 
(Ьонд

сіісці;і.іі.4В| 

(Ьонд
усього загальний 

(Ьонд
спеціальний 

(І)О нд
загальний 

(Ьонд
спеціальний 

(Ьонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг планових видатків для проведення робіт по будівництву та реконструкції склав 1205171 гри., а фактично становить 1204855,31 грн. Відхилення 315,69 грн,- економія коштів при 
проведенні торгів яка призвела і до зменшення середніх витрат на об"єкт ( відхилення - 52,78 грн.)

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
затрат

1

Обсяг видатків для 
проведення робіт по 

будівництву та 
реконструкції об'єктів 

соціальної та 
виробничої 

інфраструктури 
комунальної власності

грн.

Кошторис на 2021 рік

0 1205171 1205171 0 1204855,31 1204855,31 0,00 -315,69 -315,69

продукту

2
Кількість об'єктів по 

яким планується 
фінансування

од.
Рішення міської ради

0 6 6 0 6 6,00 0,00 0,00 0,00

ефективності

3 Середні витрати на 1 
об"єкт

грн. Розрахунок 0 200862 200862 0 200809,22 200809,22 0,00 -52,78 -52,78

якості

4 Відсоток виконаних 
робіт

відс. Розрахунок 0 100 100 0 100 100,00 0,00 0,00 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Роботи виконані в повному обсязі, що становить 100 відсотків.

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

ПЕРЕТИКА В.О.

(ініціали та прізвище)

МАКСИМОВА В.М._______________
(ініціали та прізвище)


