
                 

           

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 
 

 

1. 0200000 Виконавчий комітет Київської районної в м.Полтаві ради 05384703 
 

  

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

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

 

2. 0210000 Виконавчий комітет Київської районної в м.Полтаві ради 05384703 
 

  

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  

 

3. 0210150 0150   0111  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

16570601000 

 

  

(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) 

(код бюджету)  

 

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

 

 

№ 
з/п Ціль державної політики 

 

 

1 Реалізація наданих повноважень по забезпеченню потреб та законних інтересів населення 
 

 

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
 

 

5. Мета бюджетної програми 
 

 

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської районної в м. Полтаві ради та її виконавчого комітету 
 

                 

 

6. Завдання бюджетної програми 
 

 

№ 
з/п Завдання 

 

 

1 Здійснення наданих законодавством повноважень 
 

 

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
 

 

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 
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 
 

 

1 Забезпечення належного функціонування Київської районної в 
м.Полтаві ради та її виконавчого комітету 

12216300,00 0,00 12216300,00 12215869,53 0,00 12215869,53 -430,47 0,00 -430,47 
 

 

Залишки невикористаних асигнувань 
 

 

 Усього 12216300,00 0,00 12216300,00 12215869,53 0,00 12215869,53 -430,47 0,00 -430,47 
 

 

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 

 

 

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 
 

 

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

 

 
 

 

 УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

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 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,управлінськи
й облік 

38,50 0,00 38,50 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 
 

 

 Продукту            
 

 

2 кількість отриманих листів, звернень, 
заяв, скарг 

од. управлінський облік 2243,00 0,00 2243,00 3661,00 0,00 3661,00 1418,00 0,00 1418,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

3 
кількість підготовлених проектів рішень 
районної ради, рішень виконавчого 
комітету 

од. управлінський облік 
415,00 0,00 415,00 527,00 0,00 527,00 112,00 0,00 112,00 

 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

4 кількість проведених засідань од. управлінський облік 112,00 0,00 112,00 117,00 0,00 117,00 5,00 0,00 5,00 
 

 

Узагальнений показник  

 

5 кількість проведених засідань, в т.ч.: 
засідань виконкому 

од. управлінський облік 34,00 0,00 34,00 41,00 0,00 41,00 7,00 0,00 7,00 
 

 

При необхідності служби у справах дітей, опіки і піклування  

 

6 кількість проведених засідань, в т.ч.: сесій 
районної ради 

од. управлінський облік 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

7 кількість проведених засідань, в т.ч.: 
засідань депутатських комісій 

од. управлінський облік 30,00 0,00 30,00 31,00 0,00 31,00 1,00 0,00 1,00 
 

 

У зв'язку із внесенням змін фінансового характеру  

 

8 кількість проведених засідань, в т.ч.: 
засідань адміністративної комісії 

од. управлінський облік 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 
 

               



               

 

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

 

9 кількість проведених засідань, в т.ч.: 
засідань координаційної ради 

од. управлінський облік 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

10 
кількість проведених засідань, в т.ч.: 
засідань комісії з питань захисту прав 
дитини 

од. управлінський облік 
18,00 0,00 18,00 15,00 0,00 15,00 -3,00 0,00 -3,00 

 

 

У зв'язку із карантинними вимогами та обмеженнями  

 

11 кількість розглянутих питань питань на 
комісії з прав захисту дитини 

од. управлінський облік 106,00 0,00 106,00 110,00 0,00 110,00 4,00 0,00 4,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

12 кількість внесених змін по реєстрації 
громадян в Державному реєстрі виборців 

од. управлінський облік 7862,00 0,00 7862,00 10567,00 0,00 10567,00 2705,00 0,00 2705,00 
 

 

Розширення повноважень і кількості виборців у зв'язку із проведенням адмін-тер.реформи  

 

13 розглянуто протоколів на адміністративній 
комісії 

од. управлінський облік 230,00 0,00 230,00 244,00 0,00 244,00 14,00 0,00 14,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

14 підготовлено матеріалів  для розгляду по 
питанням служби у справах дітей 

од. управлінський облік 152,00 0,00 152,00 265,00 0,00 265,00 113,00 0,00 113,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

15 
кількість обстежень умов проживання 
дітей-сиріт та позбавлених батьківського 
піклування 

од. управлінський облік 
328,00 0,00 328,00 247,00 0,00 247,00 -81,00 0,00 -81,00 

 

 

Зменшення кількості звернень громадян  

 

16 взято участь у судових засіданнях од. управлінський облік 733,00 0,00 733,00 736,00 0,00 736,00 3,00 0,00 3,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

17 кількість придбаного обладнання та 
предметів довгострокового використання 

од. управлінський облік 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 Ефективності            
 

 

18 кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника 

од. управлінський облік 47,00 0,00 47,00 95,00 0,00 95,00 48,00 0,00 48,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

19 
кількість підготовлених проектів рішень 
районної ради, розпоряджень виконавчого 
комітету на одного працівника 

од. управлінський облік 
9,00 0,00 9,00 14,00 0,00 14,00 5,00 0,00 5,00 

 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

20 усиновлено дітей од. управлінський облік 5,00 0,00 5,00 2,00 0,00 2,00 -3,00 0,00 -3,00 
 

 

У зв'язку із карантинними вимогами та обмеженнями  

 

21 кількість проведених  засідань на одного 
працівника 

од. управлінський облік 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 
 

 

Збільшення кількості звернень громадян  

 

22 витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 

тис.грн. управлінський облік 317,30 0,00 317,30 317,30 0,00 317,30 -0,00 0,00 -0,00 
 

 

23 
середні витрати на придбане обладнання 
та предметів довгострокового 
використання 

тис.грн. управлінський облік 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників 
 

 

Касові видатки за 12 місяців 2021 року склали 12215869,53грн., що на 430,47 грн. менше видатків, затверджених папортом бюджетної програми на 2021 рік. Затверджені кошторисом 
призначення на загальну суму 12216300,00 грн. використані на 99,99%. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. відсутня. 

 

               



       

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
 

 

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшого належного функціонування районної 
ради та виконавчого комітету.             
 

 

 

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

  

Голова районної ради 
 

Синягівський Сергій Олександрович 
  

   

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)   

  

Зав.відділом обліку,контролю та звітності 
 

Юрченко Алла Юріївна 
  

   

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)   

 


