
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

1.

2.

3.

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

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

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

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

ефективності

продукту

1 1017340
кількість об’єктів, на яких планується здійснити 
реконструкцію та реставрацію од. звітність установ 5,000 5,000

1197,99

2 1017340
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують 
реставрації од. звітність установ 5,000 5,000

1 Проведення реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини	
затрат

1 1017340
обсяг реконструкції та реставрації пам'яток історії та 
культури м² звітність установ 1197,990

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

№ з/п КПКВК Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

2799,513 2799,513 -1268,058 -1268,058

2799,513 -1268,058 -1268,058

Усього 4067,571 4067,571

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 
2017 рік 4067,571 4067,571 2799,513

2799,513 2799,513 -1268,058 -1268,058
7 8 9 10 11

Регіональні цільові програми - всього 4067,571 4067,571
1 2 3 4 5 6

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

разом

-1 268,058

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

Разом 4 067,571 4 067,571 2 799,513 2 799,513 -1 268,058

2 799,513 2 799,513 -1 268,058 -1 268,058

-1 268,058 -1 268,058

1 1017340  0443    Проведення реставраційних робіт на 
обєктах культурної спадщини	

4 067,571 4 067,571

4 067,571 4 067,571 2 799,513 2 799,513
10 11 12 13 14

1017340  0443    

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

9
4 067,571 4 067,571 2 799,513 2 799,513 -1 268,058 -1 268,058

спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

1017340  0443    Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року 

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

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



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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер- дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 - кошти частково не освоєні в зв'язку з затримкою 
отримання спеціального дозволу державної експертної організації (м.Київ) на проведення будівельних робіт, який отримано 21.09.2017 року. Замовником визначено КП ММР "Капітальне 
будівництво м.Миколаєва"; Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 - на стадії проведення експертизи було скориговано ціни на 
будівельні матеріали в кошторисній частині проекту, що призвело до економії бюджетних коштів та здешевлення загальної вартості ПКД

2465,800 2465,800438,200 438,200 438,192 438,192 

Миколаївський міський палац 
культури та урочистих подій. 
Реставрація будівлі-пам'ятки 
архітектури місцевого значення  по 
вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з 
створенням безперешкодного 
доступу для маломобільних верст 
населення, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

1017340  

Х 1216,572 1216,572 Х 144,279 144,279

144,279

Х 96,236 96,236 Х 2466,571 2466,571

2466,571 1216,572 1216,572 144,279

9529,000 9529,000

 

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

1017340  96,236 96,236 2466,571

417,000 417,000 Х 416,990 416,990 Х

9529,000 9529,000

Х Х

417,000 417,000 416,990 416,990 

Миколаївський міський палац 
культури та урочистих подій. 
Реставрація будівлі-пам'ятки 
архітектури місцевого значення по 
вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві,  в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017340  

Х 401,967 401,967 Х 1180,000 1180,000

1180,000

Х Х 420,000 420,000

420,000 401,967 401,967 1180,000

4790,133 4790,133

 

Реставрація пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Водонапірна 
башта» по вул. Рюміна, 9 в м. 
Миколаєві, в т.ч. проектно-
вишукувальні  роботи та експертиза

1017340  420,000

325,800 325,800 Х 325,792 325,792 Х

4790,133 4790,133

Х Х

325,800 325,800 325,792 325,792

12 13 14 15

 

Реставрація будівлі – пам’ятки історії 
місцевого значення ДМШ №1 по вул. 
Адміральській, 9-11 (літери Е-1, ЕI -1, 
ЕII-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017340  

6 7 8 9 10 11

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Разом

1 2 3 4 5

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

68,000

Код Найменування джерел надходжень КПКВ

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

2 1017340 рівень готовності відреставрованих об'єктів % розрахунок 68,000

якості

1 1017340
динаміка кількості об’єктів будівництва в порівнянні з 
попереднім роком % розрахунок 500,000 500,000

1 1017340
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який 
планується реставрувати грн розрахунок 813514,000 559902,600 -253611,400



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

1.

2.

3.

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

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

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР Ю.Й. Любаров

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу О.С. Банкова

2799,513 2799,513 18109,2124067,571 18109,212

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).

2465,800 2465,800
Усього: 96,236 96,236 4067,571

438,200 438,200 Х 438,192 438,192 ХХ Х

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року 

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

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

1017324  0443    Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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
19 683,239 19 683,239 16 527,825 16 527,825 -3 155,414 -3 155,414

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

разом

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

1017324  0443    Будівництво установ та закладів 
культури

19 683,239 19 683,239 16 527,825 16 527,825 -3 155,414 -3 155,414

1 1017324  0443    Забезпечення будівництва 
(придбання) об'єктів

13 158,317 13 158,317 12 742,757 12 742,757 -415,560 -415,560

2 1017324  0443    Забезпечення реконструкції об'єктів 6 524,922 6 524,922 3 785,068 3 785,068 -2 739,854 -2 739,854
Разом 19 683,239 19 683,239 16 527,825 16 527,825 -3 155,414 -3 155,414

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період

Відхилення
Пояснення щодо причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональні цільові програми - всього 19683,239 19683,239 16527,825 16527,825 -3155,414 -3155,414



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

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

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 
2017 рік 19683,239 19683,239 16527,825 16527,825 -3155,414 -3155,414

Усього 19683,239 19683,239 16527,825 16527,825 -3155,414 -3155,414

№ з/п КПКВК Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів

затрат

1 1017324  об'єкти од.
проектно-
кошторисна 5,000 5,000

продукту

1 1017324  кількість  об’єктів, які планується побудувати (придбати) од.
Рішення виконкому 
міської ради 5,000 5,000

ефективності

1 1017324  середні витрати на будівництво (придбання) одного: тис.грн розрахунок 2551,663 2548,551 -3,112

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза - замовником визначено КП ММР "Капітальне 
будівництво м.Миколаєва".  Рішення Миколаївської міської  з правильною назвою об'єкта за призначенням отримано 06.12.2017 року. За 17 діб неможливо виконати роботи з виготовлення 
ПКД.
якості

1 1017324  рівень готовності об’єктів будівництва % розрахунок 96,000 96,000

2 1017324  
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім 
роком % розрахунок 200,000 200,000

2 Забезпечення реконструкції об'єктів
затрат

1 1017324  об'єкти од.
проектно-
кошторисна 7,000 6,000 -1,000

продукту

1 1017324  кількість обєктів, які планується реконструювати од.
Рішення виконкому 
міської ради 7,000 6,000 -1,000

ефективності

1 1017324  середні витрати на реконструкцію одного : тис.грн розрахунок 989,274 630,844 -358,430

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 - неможливо отримати дозвіл на проведення будівельних робіт в зв'язку з затримкою отримання правових документів. 
Замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва"; Реконструкція павільйону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон  в БУ ММР КІК "ДМ "Казка", по вул. 
Декабристів, 38-а в - ПКД потребує коригування у зв'язку з чим роботи перенесено на 2018 рік; Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці 
Театральній, 1 - у зв'язку зі складністю проекту та збільшенням терміну отримання дозволу на початок будівельних робіт, роботи було розпочато лише в листопаді 2017р.

якості
1 1017324  рівень готовності об'єктів реконструкції % розрахунок 58,000 58,000

2 1017324  
темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) 
порівняно з попереднім роком % розрахунок 117,000 117,000

Код Найменування джерел надходжень КПКВ

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План звітного періоду Виконано за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

Разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Разом

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

 

Нове будівництво культурного 
центру за адресою: м.Миколаїв, вул. 
Озерна,43, у т.ч. проектно- 
вишукувальні роботи та експертиза

1017324  400,000 400,000 27800,000 27800,000

Х Х 400,000 400,000 Х Х 27800,000 27800,000



 

Придбання об'єкта незавершеного 
будівництва за адресою: м.Миколаїв, 
вул.Озерна,43 для розміщення 
Палацу культури

1017324  ######## ######## ######## ########

Х Х ######## ######## Х ######## ######## Х

 

Реконструкція Великокорениського 
будинку культури за адресою: вул. 
Миколаївських десантників, 4 (Братів 
Неживих) (Велика Корениха), 
м.Миколаїв, у т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

1017324  50,000 50,000 49,980 49,980 7790,656 7790,656

Х Х 50,000 50,000 Х 49,980 49,980 Х 7790,656 7790,656

 

КУ Миколаївський зоопарк. Нове 
будівництво пандусів в існуючих 
будівлях за адресою пл. М. 
Леонтовича, 1, у м.Миколаєві

1017324  350,000 350,000 350,000 350,000

Х Х 350,000 350,000 Х 350,000 350,000 Х

 

Реконструкція нежитлових 
приміщень по вул.Спаській, 23/1 в 
м.Миколаєві під дитячу художню 
школу, в т.ч. проектно-вишукувальні 
роботи та експертиза

1017324  419,798 419,798 1350,000 1350,000 10,102 10,102 13721,286 13721,286

Х 419,798 419,798 Х 1350,000 1350,000 Х 10,102 10,102 Х 13721,286 13721,286

 

Реконструкція концертної зали  
ММПК "Молодіжний" по 
пр.Богоявленському,39-а  в 
м.Миколаєві з облаштуванням 
допоміжних приміщень та котельні, в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017324  233,816 233,816 20,912 20,912 20,912 20,912 19411,026 19411,026

Х 233,816 233,816 Х 20,912 20,912 Х 20,912 20,912 Х 19411,026 19411,026

 

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

1017324  3892,000 3892,000 2450,000 2450,000 2261,892 2261,892

Х 3892,000 3892,000 Х 2450,000 2450,000 Х 2261,892 2261,892 Х

 

КУ Миколаївський зоопарк. Нове 
будівництво пандусів в існуючих 
будівлях за адресою: пл. М. 
Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, у т.ч. 
проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017324  256,317 256,317 252,577 252,577

Х Х 256,317 256,317 Х 252,577 252,577 Х

 

Реконструкція електрокабельної 
мережі на території БУ ММР КІК «ДМ 
Казка» по вул.Декабристів,38-а в 
м.Миколаєві, в т.ч. проектно-
вишукувальні роботи та експертиза

1017324  166,000 166,000 151,914 151,914 1500,000 1500,000

Х Х 166,000 166,000 Х 151,914 151,914 Х 1500,000 1500,000



 

КУ Миколаївський зоопарк. Нове 
будівництво морозильної камери 
для гілкового корму за адресою: 
пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017324  554,000 554,000 545,622 545,622

Х Х 554,000 554,000 Х 545,622 545,622 Х

 

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

1017324  2488,010 2488,010 1290,269 1290,269 96709,359 96709,359

Х Х 2488,010 2488,010 Х 1290,269 1290,269 Х 96709,359 96709,359

 

КУ Миколаївський зоопарк. Нове 
будівництво літніх вольєрів "Острів 
звірів" за адресою: пл. 
М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017324  196,000 196,000 196,000 196,000

Х Х 196,000 196,000 Х 196,000 196,000 Х

 

КУ Миколаївський зоопарк. 
Будівництво оглядового пішохідного 
містка між вольєрами слоновника та 
жирафника за адресою: 
пл.М.Леонтовича,1 у м.Миколаєві,у 
т.ч. проектно-вишукувальні роботи та 
експертиза

1017324  743,706 743,706 196,000 196,000 192,557 192,557

Х 743,706 743,706 Х 196,000 196,000 Х 192,557 192,557 Х
Усього: 5289,320 5289,320 19683,239

(підпис) (ініціали та прізвище)

19683,239 16527,825 16527,825 166932,327

Начальник планово-фінансового відділу О.С. Банкова
(підпис) (ініціали та прізвище)

166932,327

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 Ю.Й. Любаров
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