
1.

2.

3.

49,800.00 3,288,872.24 -4,827.76 -4,827.76

49,800.00 49,800.00

Усього 3,243,900.00 49,800.00 3,293,700.00 3,239,072.24

2 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 49,800.00 49,800.00

3,239,072.24 3,239,072.24 -4,827.76 -4,827.76

7 8 9 10 11

1
Здійснення  наданих законодавством 
повноважень у сфері культури та охорони 
культурної спадщини

3,243,900.00 3,243,900.00

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6

№ 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

1 Здійснення  наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини.
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

1 Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста 

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

(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 Програмної класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1010160  0160 0111    
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
обєднаних територіальних громадах 14201100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

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

1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 34566241    

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 34566241    



Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ 
внаслідок: 2111 -0,090тис.грн.; 2120 - 1,861тис.грн.економія виникла за наявністю лікарняних листів ; 2210 - 2,877тис.грн. канц. товари - залишок коштів у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент 
придбання була нижчою ніж було заплановано. 

24,900
якості

1
економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання грн. розрахунок

розрахунок 24,900 24,900 24,900

2 2
ефективності

1 середні видатки на одиницю придбаного обладнання грн.

продукту
1 кількість одиниць придбаного обладнання од. договір 2 2

49,800 49,800 49,8001
обсяги витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування грн. кошторис 49,800

затрат

294,461.11 -438.89294,9003  витрати на утримання 1 шт.од грн. розрахунок -438.89
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1

294,900 294,461.11
2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 
працівника од. розрахунок 1 1 1

145 145 1451
кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг  на одного 
працівника од. розрахунок 145

10
ефективності

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 10 10 10
1,600 1,600 1,600

11
продукту

1 кількість отриманих листів, звернень,заяв,скарг од. журнал реєстрації 1,600

затрат
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 11 11 11

1 Здійснення  наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини
8 9 10 11

усього

1 2 3 4 5 6 7 12 13

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця 
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

112,000.00 49,800.00 161,800.00

112,000.00

Усього 112,000.00 49,800.00 161,800.00
2

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної 
сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

112,000.00 112,000.00 112,000.00

49,800.00 49,800.00

7 8 9 10 11

1
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві 
на 2016-2020 роки 49,800.00 49,800.00

1 2 3 4 5 6

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

 фонд усього

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) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми



Керівник      Юрій ЛЮБАРОВ
(підпис)

Головний бухгалтер         Наталія СТРАШЕНКО
(підпис)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників відсутня 

У 2020 році видатки склали 3288,872тис.грн .Видатки на оплату нарахувань звітного року склали 100% від загальних обсягів нарахувань.Кредиторська заборгованість на початок 2021року відсутня. За підсумками 2020 року 
основна мета та завдання бюджетної програми виконано.


