
1. 3700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 3710000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 3710160

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№
з/п
1

№
з/п
1

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

1
1500196,00 1500196,00 278,00 1500474,00 0,00 278,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради 02318350
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради 02318350
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

16570601000

(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)

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

Ціль державної політики

Підвищення ефективності розподілу і використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у Київському районі м.Полтави

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики

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
спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної 
в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації 
бюджетної політики

1500196,00 0,00 278,00



1 5 6 7 8 9 11

2 36466,00 0,00 36466,00 36466,00 0,00 0,00

1536662,00 1500196,00 36744,00 1536940,00 0,00 278,00

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1 од. Управлінський облік 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

2 од. Управлінський облік 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

3 од. Управлінський облік 300,00 198,00 0,00 198,00 -102,00 -102,00

4 од. Управлінський облік 20,00 33,00 0,00 33,00 13,00 13,00

5 од. Управлінський облік 150,00 93,00 0,00 93,00 -57,00 -57,00

6
тис.грн. Управлінський облік

18,23 0,00 18,23 18,23 0,00 0,00

7 од. Управлінський облік 60,00 40,00 0,00 40,00 -20,00 -20,00

8
од. Управлінський облік

4,00 7,00 0,00 7,00 3,00 3,00

2 3 4 10

Відхилення по спеціальному фонду  бюджету в звязку з надходженням доходів від реалізації брухту

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 36466,00 0,00

Усього 1500196,00 36466,00 278,00

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

№
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

2 3 4 10

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
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
спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

Кількість штатних одиниць 5,00 0,00 0,00

Продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового користування

0,00 2,00 0,00

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг 300,00 0,00 0,00

Недовиконання у звязку  зі зменшенням кількості звернень  

Кількість підготовлених проєктів нормативно-
правових актів

20,00 0,00 0,00

Перевиконано у звязку з фактичною потребою

Кількість створених довідок про внесення змін до 
розпису районного бюджету

150,00 0,00 0,00

Не виконано в повному обсязі  у  звязку зі зменшенням  звернень розпорядників  коштів районного бюджету  щодо внесення змін до показників затверджених асигнувань

Ефективності

Середні витрати на придбання обладнання та 
предметів довгострокового користування 0,00 18,23 0,00

Кількість виконаних листів, звернень, скарг на 
одного працівника

60,00 0,00 0,00

Недовиконання у звязку  зі зменшенням кількості звернень  

Кількість підготовлених проєктів нормативно-
правових актів на одного працівника 4,00 0,00 0,00



1 3 4 7 8 9 10 11 13

9
од. Управлінський облік

30,00 19,00 0,00 19,00 -11,00 -11,00

10 тис.грн. Управлінський облік 300,04 300,04 0,06 300,10 0,00 0,06

(підпис)

(підпис)

Перевиконано у звязку з фактичною потребою

2 5 6 12

Кількість створених довідок про внесення змін до 
розпису районного бюджету на одного працівника 30,00 0,00 0,00

Не виконано в повному обсязі  у  звязку зі зменшенням  звернень розпорядників  коштів районного бюджету  щодо внесення змін до показників затверджених асигнувань

Витрати на утримання однієї штатної одиниці 300,04 0,00 0,06

Аналіз стану виконання результативних показників

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач  сектору фінансування місцевих програм, обліку та звітності Тетяна ПАРАЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

За бюджетною програмою здійснювалися видатки  на забезпечення діяльності установи з метою виконання завдань повязаних з управлінням місцевими фінансами. Реєстрація зобовязань здійснювалася в 
межах кошторисних призначень, встановлених рішенням про районний бюджет на 2021 рік. В структурі видатків  оплата праці та нарахування на оплату праці  складають 91,87% (1411687 грн.), решта 
видатки на оплату  послуг ( в т.ч. комунальних), матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу. Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. За  бюджетною 
програмою показники продукту  та ефективності  недовиконанні  в звязку  зі зменшенням звернень розпорядників коштів районного бюджету щодо внесення  змін  до показників затверджених 
асигнувань. Перевиконання  показників  "Кількість підготовлених проектів  нормативно-правових актів на одного працівника" зумовлено фактичною потребою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2021 року  основна мета та завдання  бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається  актуальною для подальшого належного функціонування відділу, виконання його 
завдань і функцій.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового відділу Аліна ГАРКУН


