
                 

           

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. 0218230 8230   0380  Інші заходи громадського порядку та безпеки 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 Забезпечення правопорядку,охорони прав,свобод і законних інтересів громадян 
 

 

5. Мета бюджетної програми 
 

 

Забезпечення співпраці правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування у профілактиці і зменшенні кількості правопорушень та злочинів, а також забезпечення 
громадського порядку 

 

                 

 

6. Завдання бюджетної програми 
 

 

№ 
з/п Завдання 

 

 

1 Залучення громадян до участі в охороні громадського порядку з метою попередження скоєння правопорушень 
 

 

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 Охорона громадського порядку 218160,00 0,00 218160,00 217738,80 0,00 217738,80 -421,20 0,00 -421,20 
 

 

Зменшення видатків на розрахунково-касове обслуговування 
 

 

 Усього 218160,00 0,00 218160,00 217738,80 0,00 217738,80 -421,20 0,00 -421,20 
 



               

 

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 Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю та 
профілактики правопорушень Київського району м.Полтави на 2021 рік 

218160,00 0,00 218160,00 217738,80 0,00 217738,80 -421,20 0,00 -421,20 
 

 

Зменшення фактичних витрат на утримання 
 

 

 УСЬОГО 218160,00 0,00 218160,00 217738,80 0,00 217738,80 -421,20 0,00 -421,20 
 

 

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 
 

 

 Продукту            
 

 

1 кількість громадських пунктів охорони 
правопорядку 

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

 

2 
кількість учасників громадських 
формувань з охорони правопорядку,яким 
виплачувалась матеріальна винагорода 

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

 

 

 Ефективності            
 

 

3 
середній розмір матеріальної грошової 
винагороди учаснику громадських 
форувань з охорони правопорядку 

тис.грн. управлінський облік 
24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

4 
середній розмір витрат на утримання 
одного пункту охорони громадбського 
порядку 

тис.грн. управлінський облік 
0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00 0,19 

 

 

Враховано розмір розрахунково-касового обслуговування  

 

Аналіз стану виконання результативних показників 
 

 

У 2021 році на виконання Комплексної програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень Київського району м.Полтави на 2021 рік витрачено 217738,80 грн. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

 

               

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
 

 

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. 
 

               

 

* 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)   

 


