
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1010160  0111    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

41,000 39,500 -0,021 -1,500 -1,521

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1010160  0111    41,000 39,500 -0,021 -1,500 -1,521

1 1010160  0111    -0,021 -0,021

2 1010160  0111    41,000 41,000 39,500 39,500 -1,500 -1,500

Разом 41,000 39,500 -0,021 -1,500 -1,521

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональні цільові програми - всього 110,000 41,000 151,000 110,000 39,500 149,500 -1,500 -1,500

110,000 41,000 151,000 110,000 39,500 149,500 -1,500 -1,500

Усього 110,000 41,000 151,000 110,000 39,500 149,500 -1,500 -1,500

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здійснення  наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
якості

1 1010160 питома вага виконаних листів, звернень, заяв,скарг % розрахунок

ефективності

1 1010160 од. розрахунок

2 1010160 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. розрахунок

3 1010160 од. розрахунок
142 142

4 1010160 од. розрахунок
1 1

5 1010160 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн розрахунок 179,70 179,70
затрат

1 1010160 Кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 11,00 11,00
продукту

1 1010160 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації

2 1010160 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 10 10

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1 1010160 Обсяг видатків тис.грн звітність установ
41,000 39,500 -1,500

продукту
1 1010160 Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ 2,000 5,000 3,000

ефективності

1 1010160 Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок
20,500 7,900 -12,600

якості

1 1010160 тис.грн розрахунок

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 25.01.2019 11:24:43
000000379 Виконання бюджетної програми за показниками 000000379 від 24.01.2019 00:00:00

1 976,685 2 017,685 1 976,664 2 016,164

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

1 976,685 2 017,685 1 976,664 2 016,164

Здійснення  наданих законодавством 
повноважень у сфері місцевого 
самоврядування

1 976,685 1 976,685 1 976,664 1 976,664

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

Економія коштів прибдано товар за нижщою 
ціною та більшою кількістю.

1 976,685 2 017,685 1 976,664 2 016,164

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 
2016-2018 роки

Економія коштів прибдано товар за нижщою 
ціною та більшою кількістю

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

1 565 1 565

Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100  0960    
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-258,203

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1011100  0960    -258,203

1 1011100  0960    -258,203 679,586 421,382

2 1011100  0960    18,680 10,250 28,930 18,680 10,250 28,930

3 1011100  0960    888,800 888,800 668,863 668,863 -219,937 -219,937 Залишок коштів склався з власних надходжень 

4 1011100  0960    Проведення капітального ремонту 622,487 622,487

Разом -258,203

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
затрат

1 1011100 Кількість установ всього од. звітність установ 10,000 10,000
2 1011100 музичних шкіл од. звітність установ 6,000 6,000
3 1011100 художніх шкіл од. звітність установ 1,000 1,000
4 1011100 шкіл мистецтва од. звітність установ 3,000 3,000
5 1011100 середнє число окладів (ставок) - усього од. звітність установ 504,610 504,610

6 1011100 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. звітність установ 30,500 30,500

7 1011100 середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од. звітність установ 390,860 390,860

8 1011100 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. звітність установ 16,000 16,000

9 1011100 од. звітність установ
67,250 67,250

10 1011100 Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. звітність установ
45,000 45,000

11 1011100 Кількість класів од. звітність установ 287,000 287,000

12 1011100 тис.грн звітність установ
46490,501 46911,784 421,283

13 1011100 у тому числі: . звітність установ

14 1011100 тис.грн звітність установ
42819,135 42560,932 -258,203

15 1011100 тис.грн звітність установ
3671,366 4350,952 679,586

16 1011100 тис.грн звітність установ
3671,366 4350,952 679,586

продукту

1 1011100 осіб звітність установ
2361,000 2361,000

2 1011100 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб звітність установ 467,000 467,000

ефективності
1 1011100 кількість учнів на одного працівника (ставку) осіб розрахунок 6,000 6,000
2 1011100 кількість діто-днів од. розрахунок 496152,000 496152,000

3 1011100 тис.грн розрахунок
18,136 18,027 -0,109

4 1011100 тис.грн розрахунок
1,555 1,555

якості
1 1011100 кількість днів відвідування учнями шкіл днів розрахунок 216,000 216,000

2 1011100 % розрахунок
8,140 8,140

3 1011100 % розрахунок

2,350 2,350

2 Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.
затрат

1 1011100 обсяг видатків тис.грн звітність установ
28,930 28,930

продукту
1 1011100 Кількість заходів з енергозбереження од. звітність установ 18,000 18,000

ефективності

1 1011100 тис.грн розрахунок
1,607 1,607

якості

1 1011100 % розрахунок
28,600 28,600

2 1011100 Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв % розрахунок -86,000 -86,000

3 1011100 тис.грн розрахунок
0,289 0,289

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1 1011100 Обсяг видатків тис.грн звітність установ
888,800 668,863 -219,937

продукту
1 1011100 Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ 69,000 69,000

ефективності

1 1011100 Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок
12,881 9,694 -3,187

якості

1 1011100 тис.грн розрахунок
8,888 6,689 -2,199

4 Проведення капітального ремонту
затрат

1 1011100 кількість об'єктів,, які потребують капітального ремонту од. звітність установ
1,000 1,000

2 1011100 обсяги видатків тис.грн звітність установ
3274,220 622,487 -2651,733

продукту
1 1011100 Кількість об'єктів, що планується ремонтувати од. звітність установ 1,000 1,000

ефективності
1 1011100 Середня вартість ремонту одного об'єкта грн розрахунок 3274,220 622,487 -2651,733

якості

1 1011100 % розрахунок
100,000 100,000

2 1011100 тис.грн розрахунок
32,742 6,225 -26,517

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 23.01.2019 17:05:04
000000003 Виконання бюджетної програми за показниками 000000003 від 01.01.2019 00:00:00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

42 837,815 7 844,636 50 682,451 42 579,612 5 652,551 48 232,163 -2 192,085 -2 450,288

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

42 837,815 7 844,636 50 682,451 42 579,612 5 652,551 48 232,163 -2 192,085 -2 450,288

Забезпечення надання початкової 
музичної, хореографічної освіти, з 

образотворчого мистецтва та 
художнього промислу

42 819,135 3 671,366 46 490,501 42 560,932 4 350,952 46 911,883

Залишок невикористаних коштів склався по 
КЕКВ 2240 2,11 тис.грн (ДХШ) -уточнений обсяг 
робіт поточного ремонту; КЕКВ 2250 1,173 
тис.грн (ДХШ) відрядження скасовано; КЕКВ 
2271  150,070тис.грн40,856 тис. грн (ДМШ №1), 
14,118 тис. грн (ДШМ № 2), 31,540 тис. грн (ДМШ 
№3), 26,722 (ДМШ № 5), 21,230 (ДМШ №6) -
невикористаний резерв для підвищення ціни, 
Залишок утворився тому, що початок 
опалювального періоду був перенесений з 
14.10.2018р. на 05.11.2018р. в зв`язку з 
плюсовими погодними умовами; КЕКВ 2272 
5,300тис.грн.0,794 тис. грн (ДМШ №1)-економія    
при проведенні промивки  системи опалення  
школи, 1,189 (ДМШ№6)- залишок коштів 
зумовлено тим, що були заплановані роботи по 
поточному ремонту, які не проводилися, 1,447 
(ДМШ № 8)- через непроведення низки робіт з 
реконструкції будівлі, 0,733 (ДШМ № 1) -  У 
кошторисі витрат видатки планувались з 
урахуванням складових тарифу на 
водопостачання та водовідведення, яке відсутне 
в установі ; 

КЕКВ 2273 50,376тис.грн.4,457 тис. грн 
(ДМШ№1)- відшкодування орендарями  
використаної ел ен ,  2,783 (ДМШ № 3)-
установлені світлодіодні лампи; 1,822 (ДМШ № 
5)- резерв підвищення тарифу, 2,140 (ДШМ № 1)-
Економія виникла внаслідок використання 
енергозберігаючих ламп та припинення занять у 
період вимушених позапланових канікул, 28,659 
(ДХШ) - нерозпочато реконструкція приміщення 
по вул. Спаській 23; КЕКВ 2274 48,178тис.грн. 
2,876 (ДМШ № 6) - зумовлено економним 
використанням газу, в зв’язку з можливістю 
самостійного регулювання котла, 18,128 (ДМШ№ 
8)- коливання вартості газу на протязі 2018 року, 
через низку робіт, яка вимагала виконати 
газорозподільна компанія; 0,552 (ДШМ № 1)- 
Економія виникла внаслідок зниження ціни  газу  
з 01.12.2018 р.( з 15702,240 грн. до 14502,640 
грн. за 1 тис. м3), сприятливих погодних умов та 
припинення занять у період вимушених 
позапланових канікул; КЕКВ 2800 
0,611тис.грн.0,535  (ДМШ № 6)- прийняттям 
працівників, які не стали членами 
профспілкового комітету.   Перевиконання 
касових видатків внаслідок власних надходжень 
та благодійних коштів.

Здійснення 
заходів/реалізаціяпроектів з 
енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

3 274,220 3 274,220 -2 651,733 -2 651,733

Капітальний ремонт будівлі дитячої музичної 
школи №5 за адресою: м.Миколаїв, вул. Дачна, 
50, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації та експертиза. Підрядник не встиг 
виконати фактично заплановані роботи в звязку 
з початком їх в листопаді місяці.

42 837,815 7 844,636 50 682,451 42 579,612 5 652,551 48 232,163 -2 192,085 -2 450,288

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу

Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного 
виховання - всього

Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного 
виховання за рахунок загального фонду

Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного 
виховання за рахунок спеціального фонду

У тому числі плата за навчання у школах естетичного 
виховання

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах 
естетичного виховання, - всього

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в 
школах естетичного виховання

у тому числі за рахунок плати за навчання у школах 
естетичного виховання

відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного 
виховання в загальному обсязі видатків на отримання 
освіти у зазначених школах

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у 
школах естетичного виховання в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

середні витрати на проведення одного заходу з 
енергосбереження

темп зростання кількості заходів з енергозбереження 
порівняно з попереднім роком

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації 
заходів з енергозбереження

Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
об'єктів, що потребують ремонту

Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті 
проведення капітального ремонту

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року 

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1014030  0824    Забезпечення діяльності бібліотек 

(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30136,911 3396,764 33533,675 -57,823 298,721 240,898

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1014030  0824    Забезпечення діяльності бібліотек 30136,911 3396,764 33533,675 -57,823 298,721 240,898

1 1014030  0824    30061,251 1811,374 31872,625 -57,823 376,731 318,908

2 1014030  0824    75,660 75,660 75,660 75,660 0,000 0,000 0,000

3 1014030  0824    503,400 503,400 503,400 503,400 0,000 0,000 0,000

4 1014030  0824    Проведення капітального ремонту 1081,990 1081,990 0,000 -78,010 -78,010

Разом 30136,911 3396,764 33533,675 -57,823 298,721 240,898

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Регіональні цільові програми - всього 4,773 4,773 4,773 4,773
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки 4,773 4,773 4,773 4,773
Усього 4,773 4,773 4,773 4,773

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1
затрат

1 1014030  Кількість установ (бібліотек) од. мережа 2 2 0
2 1014030  середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 295,25 295,25 0
3 1014030  середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 59 59 0
4 1014030  середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 172 172 0

5 1014030  од. штатний розпис 64,25 64,25 0

6 1014030  тис.грн кошторис 30119,074 30061,251 -57,823

6 1014030  тис.грн кошторис 1434,643 1811,374 376,731

продукту

1 1014030  число читачів прогнозні дані 134,820 134,820

2 1014030  бібліотечний фонд звітність установ
935,668 935,668 0

3 1014030  бібліотечний фонд тис.грн звітність установ 9017,408 9017,408 0

4 1014030  списання бібліотечного фонду прогнозні дані
41,821 41,821 0

5 1014030  списання бібліотечного фонду тис.грн прогнозні дані 188,195 188,195 0

6 1014030  поповнення бібліотечного фонду прогнозні дані
28,546 28,546 0

7 1014030  поповнення бібліотечного фонду тис.грн кошторис 1350,000 1350,000 0

8 1014030  кількість книговидач од. прогнозні дані 2658205,000 2658205,000 0
ефективності

1 1014030  кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 9003,000 9003,000 0
2 1014030  середні витрати на придбання одного примірника книжок грн розрахунок 47,292 47,292 0
3 1014030  середні затрати на обслуговування одного читача грн розрахунок 218,778 218,778 0

якості

1 1014030  % розрахунок
15,100 15,100 0

2 1014030  % розрахунок
0,280 0,280 0

2 Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.
затрат

1 1014030  обсяг видатків тис.грн звітність установ 75,660 75,660 0

продукту
1 1014030  Кількість заходів з енергозбереження од. звітність установ 9,000 9,000 0

ефективності

1 1014030  тис.грн розрахунок 8,406 8,406 0

якості

1 1014030  % розрахунок 30,000 30,000 0

2 1014030  Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв % розрахунок 12,000 12,000 0

3 1014030  тис.грн розрахунок
3,500 3,500 0

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1 1014030  Обсяг видатків тис.грн звітність установ 503,400 503,400 0

продукту
1 1014030  Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ 42 42 0

ефективності

1 1014030  Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок 11,986 11,986 0

якості

1 1014030  тис.грн розрахунок 5,034 5,034 0

4 Проведення капітального ремонту
затрат

1 1014030  обсяги видатків тис.грн звітність установ 1160,000 1081,990 -78,010

2 1014030  кількість об'єктів,, які потребують капітального ремонту од. звітність установ 2,000 2 0

продукту
1 1014030  Кількість об'єктів, що планується ремонтувати од. звітність установ 2,000 2 0

ефективності
1 1014030  Середня вартість ремонту одного об'єкта грн розрахунок 580,000 541,000 -39,000

якості

1 1014030  % розрахунок 100,000 100 0

2 1014030  тис.грн розрахунок 11,600 10,820 -0,78

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 03.01.2019 16:38:03
000000004 Виконання бюджетної програми за показниками 000000004 від 25.01.2019 00:00:00

30 194,734 3 098,043 33 292,777

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

30 194,734 3 098,043 33 292,777

Забезпечення доступності для 
громадян документів та інформації, 
створення умов для повного 
задоволення духовних потреб 
громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль за виконанням.

30 119,074 1 434,643 31 553,717

Залишок невикористаних коштів склався по  
КЕКВ 2270 за рахунок того, що в  системі 
застосовується режим економії енергоносіїв 
згідно з внутрішнім розпорядженням. Не 
опалювалось приміщення бібліотеки-філіалу 
№16 у звязку з проведенням капітального 
ремонту приміщення. Перевиконання касових 
видатків внаслідок власних надходжень та 
благодійних коштів.

Здійснення 
заходів/реалізаціяпроектів з 
енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

1 160,000 1 160,000
Залишок з виготовлення ПКД для бібліотеки-
філіалу № 21 Експертним звітом була уточнена 
 вартість проекту в сторону зменшення

30 194,734 3 098,043 33 292,777

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за 
виконанням.

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу

Обсяг видатків загального фонду на забезпечення 
діяльності бібліотек

Обсяг видатків спеціального фонду на забезпечення 
діяльності бібліотек

тис.осі
б

тис.пр
имірни
ків

тис.пр
имірни
ків

тис.пр
имірни
ків

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

динаміка збільшення кількості книговидач в плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

середні витрати на проведення одного заходу з 
енергосбереження

темп зростання кількості заходів з енергозбереження 
порівняно з попереднім роком

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації 
заходів з енергозбереження

Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
об'єктів, що потребують ремонту

Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті 
проведення капітального ремонту

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальни
й фонд

спеціальн
ий фонд

загальни
й фонд

спеціальн
ий фонд

загальни
й фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР
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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060  0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

-206,921 934,527 727,606

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1014060  0828    -206,921 934,527 727,606

1 1014060  0828    850,704 -206,921 843,159 636,238

2 1014060  0828    43,514 43,514 43,514 43,514

3 1014060  0828    113,037 113,037

4 1014060  0828    577,456 577,456 555,788 555,788 -21,669 -21,669

Разом -206,921 934,527 727,606

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональні цільові програми - всього 230,950 115,000 345,950 230,756 115,000 345,756 -0,194 -0,194

Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки
230,950 115,000 345,950 230,756 115,000 345,756 -0,194 -0,194

Усього 230,950 115,000 345,950 230,756 115,000 345,756 -0,194 -0,194

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
затрат

1 1014060 кількість установ - всього од. звітність установ 9,000 9,000
2 1014060 у тому числі: . звітність установ

3 1014060 палаців культури од. звітність установ 4,000 4,000
4 1014060 будинків культури од. звітність установ 5,000 5,000
5 1014060 кількість клубних формувань од. звітність установ 157,000 157,000
6 1014060 середнє число окладів (ставок) - усього од. звітність установ 200,500 200,500
7 1014060 середнє число окладів (ставок) керівних од. звітність установ 33,500 33,500
8 1014060 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. звітність установ 96,750 96,750
9 1014060 середнє число окладів (ставок) робітників од. звітність установ

10 1014060 од. звітність установ
70,250 70,250

11 1014060 тис.грн звітність установ
20629,007 20422,086 -206,921

12 1014060 тис.грн звітність установ
850,704 1693,863 636,252

продукту
1 1014060 кількість відвідувачів - усього осіб звітність установ 229600,000 229600,000
2 1014060 безкоштовно осіб звітність установ 229600,000 229600,000

3 1014060 осіб звітність установ
1517,000 1517,000

4 1014060 плановий обсяг доходів тис.грн звітність установ
850,704 1693,863 843,159

ефективності
1 1014060 середні витрати на одного відвідувача грн розрахунок 89,848 88,946 -0,902
2 1014060 середні витрати на проведення одного заходу грн розрахунок 13598,554 13462,160 -136,394

якості

1 1014060 % розрахунок

2 Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.
затрат

1 1014060 обсяг видатків тис.грн звітність установ 43,514 43,514

продукту
1 1014060 Кількість заходів з енергозбереження од. звітність установ 22,000 22,000

ефективності

1 1014060 тис.грн розрахунок
1,978 1,978

якості

1 1014060 % розрахунок
62,000 62,000

2 1014060 Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв % розрахунок 3,720 3,720

3 1014060 тис.грн розрахунок
2,176 2,176

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1 1014060 Обсяг видатків тис.грн звітність установ
2850,273 2963,310 113,037

продукту
1 1014060 Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ 25,000 25,000

якості

1 1014060 тис.грн розрахунок
28,503 29,633 1,130

ефективності

1 1014060 Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок
114,011 118,532 4,522

4 Проведення капітального ремонту приміщень
затрат

1 1014060 кількість закладів, які потребують капітального ремонту од. звітність установ 2,000 2,000

2 1014060 обсяги видатків тис.грн звітність установ 577,456 555,788 -21,668

продукту
1 1014060 Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. звітність установ 2,000 2,000

ефективності

1 1014060 Середні витрати одиного об'єкта тис.грн розрахунок 288,728 277,894 -10,834

якості

1 1014060 % розрахунок
100,000 100,000

1 1014060 тис.грн розрахунок
2,887 2,779 -0,108

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 24.01.2019 14:24:50
000000005 Виконання бюджетної програми за показниками 000000005 від 24.01.2019 00:00:00

20 672,521 4 278,433 24 950,954 20 465,600 5 212,960 25 678,560

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

20 672,521 4 278,433 24 950,954 20 465,600 5 212,960 25 678,560

Забезпечення організації культурного 
дозвілля населення і зміцнення 

культурних традицій
20 629,007 21 479,711 20 422,086 1 693,863 22 115,949

Залишок невикористаних коштів склався по  КЕКВ 
2120  34,640тис.грн  частина основних працівників,які 
працювали за неповним робочим часом та мали 
доплату звільнилися, а на  їх місця прийнято 
працівників за сумісництвом де нарахування немає. 
КЕКВ 2800 2,927 тис.грн. працівники вийшли з 
профспілки КЕКВ 2282 5,923тис.грн (1, 306 тис. грн. 
(ММПК "Молодіжний")-Працівник, навчання якого 
було заплановано на грудень 2018 року, у зв'язку з 
виробничою необхідністю його не пройшов; 3,967 
тис.грн (Матвіївський БК, Тернівський БК, 
Великокорениський БК) при планувані на 2018 рік 
було заплановано навчання, яке було в грудні 2017р) 
КЕКВ 2271 2274 87,9 тис.грн залишок коштів склався 
у зв'язку з тим, що опалювальний сезон був 
закінчений не 15 квітня 2018 року, а раніше 31 
березня 2018р та почався пізніше листопаді у зв'язку 
з тим, що в  теплу погоду коригувалася температура 
подачі тепла та газу.

 КЕКВ 2273 66,343тис.грн (9,214 (Корабельний)-На 
протязі року були заключені короткотермінові 
договори оренди., 22,512 (Молодіжний)- Сума 
відшкодувань за комунальні послуги орендарів 
перевищила заплановану (велика кількість заходів в 
концертному залі у грудні 2018 р.) 26,581 (ММПКІМ) - 
затримка початку опалювального сезону;7,940 (ПУП) 
-Проведені заходи по економії електроенергії.   
Перевиконання касових видатків внаслідок власних 
надходжень та благодійних коштів.

Здійснення заходів/реалізаціяпроектів 
з енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 2 850,273 2 850,273 2 963,310 2 963,310

Перевиконання касових видатків внаслідок власних 
надходжень та благодійних коштів.

Проведення капітального ремонту 
приміщень

Не використані кошти, які  планувалися на оплату за 
видачу сертифікату про закінчення будівельних робіт.

20 672,521 4 278,433 24 950,954 20 465,600 5 212,960 25 678,560

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,194 (ММПКІМ) - Залишок невикористаних коштів по 
громадському проекту «Соловейко з одним крилом»

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 
технічного  персоналу

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності 
палаців, будинків культури, клубів та інших закладів 
клубного типу

Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності 
палаців, будинків культури, клубів та інших закладів 
клубного типу

кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля 
населення

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

середні витрати на проведення одного заходу з 
енергосбереження

темп зростання кількості заходів з енергозбереження 
порівняно з попереднім роком

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації 
заходів з енергозбереження

Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
об'єктів, що потребують ремонту

Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті 
проведення капітального ремонту

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014080  Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2134,553 2494,155 -152,502 359,602 207,100

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1014081  0829    484,388 844,894 -150,635 360,506 209,871

1 1014081  0829    465,173 32,000 497,173 460,056 32,000 492,056 -5,117 -5,117

2 1014081  0829    18,000 18,000 -3,816 -3,816

3 1014081  0829    272,000 632,507 -121,297 360,507 239,209

4 1014081  0829    30,000 30,000 -0,479 -0,479

5 1014081  0829    Підтримка та розвиток зоопарків -19,925 -19,925

6 1014081  0829    52,424 52,424 52,424 52,424

7 1014081  0829    

8 1014081  0829    Проведення капітального ремонту приміщень 132,388 132,388 132,387 132,387 -0,001 -0,001

1014082  0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1,867 -0,904 -2,772

1 1014082  0829    -1,867 -1,867

2 1014082  0829    614,980 614,980 614,980 614,980

3 1014082  0829    -0,210 -0,210 Економія коштів 

4 1014082  0829    Встановлення меморіальних дошок 200,000 200,000 199,305 199,305 -0,695 -0,695

Разом 2494,155 -152,502 359,602 207,100

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки 614,980 200,000 814,980 614,98 614,980 0,000 -200,000 -200,000

614,980 200,000 814,980 614,98 199,305 814,285 0,000 -0,695 -0,695

Міська комплексна програма  "Культура" на 2016-2018 роки 11116,206 1582,553 12698,759 11114,339 11114,339 -1,867 -1582,553 -1584,420
8191,206 132,388 8323,594 8191,206 132,387 8323,593 0,000 -0,001 -0,001

2925,000 1450,17 4375,165 2923,133 1449,955 4373,088 -1,867 -0,210 -2,077

Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020" 209,295 209,295 209,295 209,295 0 0 0
209,295 209,295 209,295 209,295 0 0 0

Усього 11940,481 1782,553 13723,034 0,000 -11940,481 -1782,553 -13723,034

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1014081
затрат

1 1014081 кількість установ од. звітність установ 1,000 1,000
2 1014081 кількість  учасників од. звітність установ 36,000 36,000
3 1014081 кількість штатних одиниць од. звітність установ 5,500 5,500

4 1014081 Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу тис.грн звітність установ
465,173 460,056 -5,117

продукту
1 1014081 кількість виступів од. звітність установ 62,000 62,000
2 1014081 в  тому числі  у загальноміських  заходах од. звітність установ 45,000 45,000
3 1014081 Кількість проведених концертів од. звітність установ 115,000 115,000
4 1014081 в  тому числі  у загальноміських заходах од. звітність установ 50,000 50,000
5 1014081 кількість учасників конкурсів та фестивалів од. звітність установ 32,000 32,000
6 1014081 в міжнародних конкурсах од. звітність установ 10,000 10,000
7 1014081 Всеукраїнських  конкурсах од. звітність установ 15,000 15,000
8 1014081 у загальноміських конкурсах, фестивалях од. звітність установ 7,000 7,000

ефективності
1 1014081 середні витрати на одного учасника грн розрахунок 14536,660 14376,740 -159,920

Економія коштів

якості

1 1014081 % розрахунок
31,000 31,000

2 1014081 відсоток оновлення репертуару % розрахунок 20,000 20,000

2
затрат

1 1014081 кількість установ од. звітність установ 1,000 1,000
2 1014081 кількість штатних одиниць од. звітність установ 12,000 12,000

3 1014081 Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу тис.грн звітність установ
1593,077 1589,261 -3,816

Залишок коштів склався по КЕКВ 2800 3,816 тис.грн.в звязку з тим,що працівники вийшли з профспілки 0,3% на культурно-масову діяльність невідраховувалися.

продукту

1 1014081 кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія од. звітність установ
27,000 27,000

2 1014081 кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. звітність установ 106,000 106,000
3 1014081 кількість рахунків од. звітність установ 123,000 123,000

ефективності
1 1014081 кількість складених звітів на одного працівника од. розрахунок 9,000 9,000
2 1014081 кількість рахунків на одного працівника од. розрахунок 10,250 10,250

3
затрат

1 1014081 Кількість парків  та скверів  - всього од. звітність установ 2,000 1,000
Зменьшилась кількість парків в звязку з  виведенням КП ММР «Миколаївські парки» з мережі управління, як головного розпорядника бюджетних коштів

2 1014081 Кількість культурно-освітніх заходів од. звітність установ 331,000 331,000
3 1014081 Середнє число окладів (ставок) – усього од. звітність установ 45,750 15,750

Зменьшилось середнє число окладів (ставок) в звязку з  виведенням КП ММР «Миколаївські парки» з мережі управління, як головного розпорядника бюджетних коштів

4 1014081 тис.грн звітність установ
5263,829 5142,532 -121,297

4 1014081 тис.грн звітність установ
272,000 632,507 360,507

Перевиконання касових видатків внаслідок власних надходжень та благодійних коштів.

1 1014081 Кількість заходів од. звітність установ 331,000 331,000

2 1014081 тис.грн звітність установ
5535,829 5775,039 239,210

ефективності

1 1014081 грн розрахунок
15902,81 15536,350 -366,460

2 1014081 грн розрахунок
821,75 1910,900 1089,150

якості

1 1014081 % розрахунок
24,430 24,430

4
затрат

1 1014081 кількість закладів од. звітність установ 1,000 1,000
2 1014081 Середнє число окладів (ставок) – усього шт.од звітність установ 17,250 17,250

3 1014081 тис.грн звітність установ
2158,536 2158,057 -0,479

Економія коштів по КЕКВ 2210 0,055тис.грн;  КЕКВ 2240 0,033тис.грн;  КЕКВ 2274 0,113тис.грн;  КЕКВ 2800 0,276тис.грн

продукту
1 1014081 Кількість концертів од. звітність установ 36,000 36,000
2 1014081 в тому числі у загальноміських заходах од. звітність установ 14,000 14,000
3 1014081 Кількість відвідувачів концертів осіб звітність установ 15000,000 15000,000

ефективності
1 1014081 Кількість  закладів культури на 1 працівника ММЦ од. розрахунок 27,000 26,000

якості
1 1014081 Приріст обсягу концертів % розрахунок 100,000 100,000
2 1014081 відсоток відвідувачів концертів від населення міста % розрахунок 3,200 3,200

5 Підтримка та розвиток зоопарків

затрат
1 1014081 кількість установ (зоопарків) - усього од. звітність установ 1,000 1,000
2 1014081 Середнє число окладів – всього шт.од звітність установ 236,000 236,000
3 1014081 середнє число окладів (ставок) керівних працівників шт.од звітність установ 42,000 42,000
4 1014081 середнє число окладів (ставок) спеціалістів шт.од звітність установ 32,500 32,500

5 1014081 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічногоперсоналу шт.од звітність установ
74,500 74,500

6 1014081 середнє число окладів (ставок) робітників шт.од звітність установ 87,000 87,000

7 1014081 Витрати на утримання тварин тис.грн звітність установ 31307,282 31058,000 -249,282

продукту
1 1014081 кількість відвідувачів – усього осіб звітність установ 269424,000 269424,000
2 1014081 -  за реалізованими квитками осіб звітність установ 200711,000 220100,000 19389,000
3 1014081 -  безкоштовно осіб звітність установ 68713,000 67130,000 -1583,000

4 1014081 плановий обсяг валового доходу – всього тис.грн звітність установ 45724,415 47318,222 1593,807

5 1014081 у тому числі: . звітність установ

6 1014081 тис.грн звітність установ
31307,282 31058,000 -249,282

7 1014081 плановий обсяг доходів-усього тис.грн звітність установ 14417,133 16260,220 1843,087

8 1014081 із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків тис.грн звітність установ 13796,145 14820,455 1024,310

9 1014081 кількість реалізованих квитків од. звітність установ 200711,000 220100,000 19389,000
ефективності

1 1014081 Середньорічна кількість відвідувачів осіб розрахунок 269424,000 287230,000 17806,000
2 1014081 середня ціна одного квитка грн розрахунок 60,233 67,330 7,097

якості

1 1014081 % розрахунок -9,500 -9,500

2 1014081 % розрахунок
68,460 65,640 -2,820

6 Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.
затрат

1 1014081 обсяг видатків тис.грн звітність установ 52,424 52,424

продукту
1 1014081 Кількість заходів з енергозбереження од. звітність установ 5,000 5,000

ефективності

1 1014081 середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження тис.грн розрахунок
10,485 10,485

якості

1 1014081 % розрахунок
67,000 67,000

2 1014081 Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв % розрахунок 3,200 3,200

3 1014081 тис.грн розрахунок
2,621 2,621

7 Проведення капітального ремонту приміщень
затрат

1 1014081 обсяги видатків тис.грн звітність установ 132,388 132,387 -0,001

2 1014081 кількість обєктів ,що планується відремонтувати од. звітність установ 1,000 1,000

ефективності

1 1014081 Середні витрати на один об'єкт тис.грн розрахунок
132,388 132,387 -0,001

якості

1 1014081 % розрахунок
100,000 100,000

2 1014081 тис.грн розрахунок
1,324 1,324 0,000

2

затрат

1 1014082 тис.грн звітність установ
2925,000 2923,133 -1,867

продукту

1 1014082 Кількість культурно – мистецьких  заходів од. звітність установ 60,000 60,000

ефективності

1 1014082 Середні витрати на проведення одного заходу грн розрахунок 48750,000 48718,880 -31,120

якості

1 1014082 % розрахунок
50,000 50,000

3 Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

затрат

1 1014082 тис.грн звітність установ
614,980 614,980

продукту

1 1014082 од. звітність установ
1,000 1,000

ефективності

1 1014082 грн розрахунок
614980,000 614980,000

якості

1 1014082 % розрахунок
100,000 100,000

4
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1 1014082 тис.грн звітність установ
1450,165 1449,955 -0,210

продукту

1 1014082 Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ
5,000 5,000

ефективності

1 1014082 Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок
300,000 290,000 -10,000

якості

1 1014082 тис.грн розрахунок
14,502 14,050 -0,452

5 Встановлення меморіальних дошок

затрат

1 1014082 обсяг видатків загального фонду тис.грн звітність установ

2 1014082 обсяг видатків спеціального фонду тис.грн звітність установ 200,000 199,305 -0,695

Економія коштів

продукту

1 1014082 кількість дошок, що планується встановити за рахунок загального фонду од. звітність установ

2 1014082 од. звітність установ
3,000 10,000 7,000

ефективності
1 1014082 середній обсяг видатків на  одну дошку грн розрахунок 66666,670 19930,500 -46736,170

якості

1 1014082 тис.грн розрахунок
2,000 1,990 -0,010

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

загальний фонд Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 23.01.2019 17:06:25
000000008 Виконання бюджетної програми за показниками 000000008 від 01.01.2019 00:00:00

44 150,944 46 285,497 43 998,442 46 492,597

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 40 610,964 41 095,352 40 460,329 41 305,223

Забезпечення естетичного виховання дітей та 
юнацтва, створення умов  для творчого 
розвитку особистості, підвищення культурного  
рівня, естетичного виховання, доступності  
освіти у сфері культури для підростаючого 
покоління (Театр - студія)

Залишок коштів склався по КЕКВ 2800 0,893 тис.грн.в 
звязку з тим,що працівники вийшли з профспілки 
0,3% на культурно-масову діяльність 
невідраховувалися; КЕКВ 2271  залишок коштів 
склався у зв'язку з тим, що опалювальний сезон був 
закінчений не 15 квітня 2018 року, а раніше 31 
березня 2018р та почався пізніше листопаді у зв'язку 
з тим, що в  теплу погоду коригувалася температура 
подачі тепла.  

Здійснення  методичного керівництва та  
контролю  за  дотриманням  вимог  
законодавства  з питань  ведення  
бухгалтерського  обліку,   забезпечення  
дотримання  бюджетного   законодавства,      
ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-
господарської діяльності  та складання  на 
підставі даних бухгалтерського обліку 
фінансової та бюджетної звітності,   державної 
статистичної,  зведеної  та іншої    звітності    в  
  порядку,   встановленому законодавством.
(Централізована бухгалтерія)

1 593,077 1 611,077 1 589,261 1 607,261

Залишок коштів склався по КЕКВ 2800 3,816 тис.грн.в 
звязку з тим,що працівники вийшли з профспілки 
0,3% на культурно-масову діяльність 
невідраховувалися.

Збереження та  повноцінне функціонування, 
культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко 
«Казка», надання фінансової підтримки для 
збереження та  повноцінного функціонування 
КП «Миколаївські парки»

5 263,829 5 535,829 5 142,532 5 775,038

Залишок коштів склався по КЕКВ 2240  51,987 
тис.грн.в звязку зі зміном сценарію заходів 
заплановані кошти на проведення заходу; КЕКВ 2273 
67,664,33 тис.грн у зв’язку з продовженням 
реконструкції павільйону - кафе з підвалом під 
культурно - ігровий павільйон заплановане в 
кошторисі опалення будівлі в зимовий період не 
проводилось.Перевиконання касових видатків 
внаслідок власних надходжень та благодійних коштів. 
 

Надання  методичної та організаційної 
допомоги колективам  художньої 
самодіяльності,  закладам, установам, 
підприємствам культури, удосконалення  форм 
та методів  організації відпочинку і культурного 
обслуговування населення  (ММЦ)

2 158,536 2 188,536 2 158,057 2 188,057
Економія коштів по КЕКВ 2210 0,055тис.грн;  КЕКВ 
2240 0,033тис.грн;  КЕКВ 2274 0,113тис.грн;  КЕКВ 
2800 0,276тис.грн

31 077,925 31 077,925 31 058,000 31 058,000
Залишок коштів склався 19,926 тис.грн- економія ( по 
електроенергії та газопостачанню) в звязку з теплими 
погодними умовами 

Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з 
енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

3 539,980 1 650,165 5 190,145 3 538,113 1 649,261 5 187,373

Забезпечення організації та проведення 
державних, загальноміських, професійних  
свят, культурно-масових заходів, відзначення 
пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ 
та підприємств, діячів культури та мистецтв

2 925,000 2 925,000 2 923,133 2 923,133
Економія  коштів склався по КЕКВ 2240  1,757 
тис.грн.в звязку зі зміном сценарію заходів; КЕКВ 
2210 0,110тис.грн.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на 
об'єктах культурної спадщини

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 1 450,165 1 450,165 1 449,955 1 449,955

Економія коштів прибдано товар за нижщою ціною та 
більшою кількістю.

44 150,944 2 134,553 46 285,497 43 998,442 46 492,597

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                    КПКВК 1014082 Економія коштів прибдано товар за нижщою ціною та 
більшою кількістю. 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   КПКВК 1014081

Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                    КПКВК 1014082
Економія по ЗФ коштів склпася по КЕКВ 2240  1,757 
тис.грн.в звязку зі зміном сценарію заходів; КЕКВ 
2210 0,110тис.грн. СФ  прибдано товар за нижщою 
ціною та більшою кількістю.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   КПКВК 1014081

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов  для творчого розвитку особистості, підвищення культурного  рівня, естетичного 
виховання, доступності  освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)

Відхилення  коштів: по КЕКВ 2800 0,893 тис.грн.в звязку з тим,що працівники вийшли з профспілки 0,3% на культурно-масову діяльність невідраховувалися; КЕКВ 2271  залишок коштів склався у зв'язку з тим, 
що опалювальний сезон був закінчений не 15 квітня 2018 року, а раніше 31 березня 2018р та почався пізніше листопаді у зв'язку з тим, що в  теплу погоду коригувалася температура подачі тепла.  

відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та 
фестивалях

Здійснення  методичного керівництва та  контролю  за  дотриманням  вимог  законодавства  з питань  ведення  бухгалтерського  обліку,   забезпечення  
дотримання  бюджетного   законодавства,      ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності  та складання  на підставі даних 
бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності,   державної статистичної,  зведеної  та іншої    звітності    в    порядку,   встановленому 
законодавством.(Централізована бухгалтерія)

Збереження та  повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та  
повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»

Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх 
заходів

Залишок коштів склався по КЕКВ 2240  51,987 тис.грн.в звязку зі зміном сценарію заходів заплановані кошти на проведення заходу; КЕКВ 2273 67,664,33 тис.грн у зв’язку з продовженням реконструкції 
павільйону - кафе з підвалом під культурно - ігровий павільйон заплановане в кошторисі опалення будівлі в зимовий період не проводилось

Витрати спеціального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх 
заходів

Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів

Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок загального 
фонду

Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок спеціального 
фонду

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

Надання  методичної та організаційної допомоги колективам  художньої самодіяльності,  закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення  
форм та методів  організації відпочинку і культурного обслуговування населення  (ММЦ)

Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського 
методичного центру

обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду

відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у 
обсязі валового доходу

темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з 
попереднім роком

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що 
потребують ремонту

Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення 
капітального ремонту

Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних  свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних 
дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв

Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів 
культурної спадщини

кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести 
ремонтно-реставраційні роботи

середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені 
ремонтно-реставраційні роботи

відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-
реставраційні роботи, до тих, які їх потребують

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

кількість дошок, що планується встановити за рахунок спеціального 
фонду

обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення 
капітального ремонту

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони культурної 
спадщини ММР



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017324  0490    Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1017324  0490    

1 1017324  0490    Забезпечення реконструкції об'єктів

Разом

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональні цільові програми - всього 29689,898 29689,898 26259,006 26259,006 -3430,892 -3430,892

29689,898 29689,898 26259,006 26259,006 -3430,892 -3430,892

Усього 29689,898 29689,898 26259,006 26259,006 -3430,892 -3430,892

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення реконструкції об'єктів
затрат

1 1017324 обсяг реконструкції обєктів, у т.ч.: .
29689,898 26259,006 -3430,892

2 1017324 м² м²
18643,840 16494,350 -2149,490

Відхилення площі м² зумовлене зменьшенням  фактично виконаних робіт

продукту

1 1017324 кількість обєктів, які планується реконструювати од.
4,000 4,000

ефективності

1 1017324 середні витрати на реконструкцію одного : тис.грн розрахунок
7422,475 6564.75 -857,725

Відхилення ефективності середніх витрат по реконструкції зумовлені тим, що невиконананий план по фактичному виконаню робіт

2 1017324 середні витрати на 1 км реконструкції   об'єкта тис.грн розрахунок
1,592 1,592

якості
1 1017324 рівень готовності об'єктів реконструкції % розрахунок 18,000 11,556 -6,444

Відхилення якості рівня готовності обєктів реконструкції зумовлені тим, що невиконананий план по фактичному виконаню робіт

2 1017324 % розрахунок
-66,700 -42,857 -23,843

Відхилення динаміки кількості  обєктів реконструкції порівняно с попереднім роком  зумовлені тим, що кількість  обєктів меньша ніж в попередньому періоді

3 1017324 % розрахунок
217,000 205,400 -11,600

Відхилення динаміки обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком зумовлені тим, що кількість  обєктів меньша ніж в попередньому періоді

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1017324  

Х Х Х Х

1017324  6153,892 6153,892 3171,000 3171,000 3109,266 3109,266 61,734 61,734

602400  Х 6153,892 6153,892 Х 3171,000 3171,000 Х 3109,266 3109,266 Х 61,734 61,734

1017324  100,000 100,000 100,000 100,000

602400  Х Х 100,000 100,000 Х 100,000 100,00 Х

1017324  1290,269 1290,269 25024,620 25024,620 22429,994 22429,994 2594,626 2594,626

602400  Х 1290,269 1290,269 Х 25024,620 25024,620 Х 22429,994 22429,994 Х 2594,626 2594,626

1017324  1312,808 1312,808 1394,278 1394,278 619,746 619,746 774,532 774,532

602400  Х 1312,808 1312,808 Х 1394,278 1394,278 Х 619,746 619,747 Х 774,532 774,531

Усього: 8756,969 8756,969 29689,898 29689,898 26259,006 26259,006 3430,892 3430,892

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н,М, Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 25.01.2019 13:59:17
000000394 Виконання бюджетної програми за показниками 000000394 від 25.01.2019 11:33:42

29 689,898 29 689,898 26 259,006 26 259,006 -3 430,892 -3 430,892

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Будівництво установ та закладів 
культури

29 689,898 29 689,898 26 259,006 26 259,006 -3 430,892 -3 430,892

29 689,898 29 689,898 26 259,006 26 259,006 -3 430,892 -3 430,892

Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція 
ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в 
м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза 2594,624тис.грн у зв’язку з сезонними 
несприятливими погодними умовами, які призвели до 
замокання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК 
«Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в 
повній мірі використовувати транспортні засоби для 
проведення земляних, арматурних та бетонних робіт 
в грудні 2018 року.  Це стало об’єктивною причиною 
порушення строків виконання робіт за календарним 
графіком. 2)Реконструкція павільйону- кафе з 
підвалом під культурно-ігровий павільйон  в БУ 
Миколаївської міської ради Культурно-ігровий 
комплекс "Дитяче містечко "Казка" по 
вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) 
Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в 
якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 
по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові 
протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не 
надав своєчасно документацію про виконані роботи і 
зривав графік виконання робіт 

29 689,898 29 689,898 26 259,006 26 259,006 -3 430,892 -3 430,892

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-
2020 роки

Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція 
ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в 
м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза 2594,624тис.грн у зв’язку з сезонними 
несприятливими погодними умовами, які призвели до 
замокання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК 
«Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в 
повній мірі використовувати транспортні засоби для 
проведення земляних, арматурних та бетонних робіт 
в грудні 2018 року.  Це стало об’єктивною причиною 
порушення строків виконання робіт за календарним 
графіком. 2)Реконструкція павільйону- кафе з 
підвалом під культурно-ігровий павільйон  в БУ 
Миколаївської міської ради Культурно-ігровий 
комплекс "Дитяче містечко "Казка" по 
вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) 
Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в 
якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 
по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові 
протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не 
надав своєчасно документацію про виконані роботи і 
зривав графік виконання робіт 

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

Фінансовий план 
підприємства

Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв’язку з сезонними 
несприятливими погодними умовами, які призвели до замокання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби 
для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року.  Це стало об’єктивною причиною порушення строків виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція 
павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон  в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. 
Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав своєчасно документацію про виконані роботи і зривав графік виконання робіт 

проектно-кошторисна 
документація

рішення виконкому 
міської ради

Динаміка кількості об"єктів реконструкції порівняно з 
попереднім роком

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім 
роком

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Реконструкція павільйону-кафе з 
підвалом під культурно-ігровий 
павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка" 
по вул.Декабристів,38-а в 
м.Миколаєві, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

Реконструкція ДШМ №1 (добудова 
концертної зали), вул. Сергія Цвєтка, 
17 у м. Миколаєві в т.ч. проектні 
роботи та експертиза

Реконструкція Миколаївського 
міського палацу культури 
"Молодіжний" по вулиці Театральній, 
1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

Реставрація пам’ятки історії  
місцевого значення, в якій навчався 
Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 
по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві 
(першочергові протиаварійні роботи), 
в т.ч. проектно-вишукувальні роботи 
та експертиза

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017363  0490    Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

444,000 444,000 -444,000 -444,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1017363  0490    444,000 444,000 -444,000 -444,000

1 1017363  0490    272,000 272,000 -272,000 -272,000

2 1017363  0490    Проведення капітального ремонту 172,000 172,000 -172,000 -172,000
Разом 444,000 444,000 -444,000 -444,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

разом разом разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п КПКВК Показники Джерело інформації Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат

1 1017363 Обсяг видатків тис.грн звітність установ
272,000 -272,000

продукту
1 1017363 Кількість одиниць придбаного обладнання од. звітність установ 11,000 -11,000

ефективності

1 1017363 Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн розрахунок
24,727 -24,727

якості

1 1017363 тис.грн розрахунок
27,200 -27,200

2 Проведення капітального ремонту
затрат

1 1017363 кількість об'єктів,, які потребують капітального ремонту од. звітність установ
1,000 -1,000

2 1017363 обсяги видатків тис.грн звітність установ
172,000 -172,000

ефективності
1 1017363 Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км) грн розрахунок 177,160 -177,160

якості

1 1017363 тис.грн розрахунок
1,700 -1,700

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВ
План звітного періоду Виконано за звітний період

Разом Разом Разом Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього:

Ю.Й. Любаров
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.М. Страшенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

34566241_2 25.01.2019 11:34:41
000000393 Виконання бюджетної програми за показниками 000000393 від 25.01.2019 11:32:04

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Залишок коштів склався в звязку з тим, що 
субвенція надана в кінці року 
(Розпорядження міського голови №413Р від 
27.12.18р. та №367Р від 28.11.18р. )

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Одниця 
виміру

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)

Економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті 
проведення капітального ремонту

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР
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