
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

0,00 198 000,00 -180 000,00 0,000,00

0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми

Відхилення виникло за рахунок зменшення вартості засобів обліку теплової енергії.

-180 000,00

198 000,00 -180 000,00

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

(найменування відповідального виконавця)

0620

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

74

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1 Облаштування багатоквартирних  жилих будинків засобами обліку теплової енергії

  гривень

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

1 Забезпечення реалізації заходів з підвищення енергоефективності у сфері житлово-комунального господарства

 усього

1 2

5

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
усього

3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

378 000,00

8 9 10

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

0,00 -180 000,00УСЬОГО 378 000,00 0,00 378 000,00 198 000,00

3. 0216016

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Облаштування багатоквартирних  жилих будинків об'єднаної 

територіальної громади засобами обліку теплової енергії 

11

  гривень

Відхилення

378 000,00 198 000,00



Зменшення вартості засобів обліку теплової енергії.

Укладений договір на меншу кількість засобів.

Зменшення вартості засобів обліку теплової енергії.

1

Програма забезпечення багатоквартирних жилих 378 000,00

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

(підпис)

Міський голова     В.І. Колісніченко

загальний усьогоспеціальний 

Затрат

-180 000,00

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
Відхилення

-180 000,000,00 378 000,00 198 000,00 0,00

усьогозагальний 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(ініціали та прізвище)

усьогоспеціальний загальний спеціальний усьогоспеціальний 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу  забезпечити багатоквартирні житлові будинки засобами обліку теплової енергії.

загальний спеціальний 

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 

198 000,00

усього

0,00

-180 000,00 0,00 -180 000,00Усього 378 000,00 0,00 378 000,00 198 000,00 0,00 198 000,00

загальний усьогоспеціальний 

198000 0 198000,00 -180000,00 0,00 -180000,001
Обсяг видатків на 

забезпечення заходу
грн. Кошторис 378000 0 378000

1

Кількість засобів обліку 

теплової енергії 

запланованих 

облаштувати у 

багатоквартирних 

жилих будинках

шт. Договір, накладна 56 0 56 44 0

2
Продукту

44,00 -12,00 0,00 -12,00

3
Ефективності

4500,00 -2250,00 0,00 -2250,00

4 Якості

1

Середній обсяг витрат 

на облаштування одного 

засобу обліку теплової 

енергії у 

багатоквартирних 

жилих будинках

грн. Розрахунок 6750 0 6750 4500 0

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано частково.

100,00 0,00 0,00 0,001

Відсоток кількості 

запланованих 

лічильників до 

фактично 

відс. Розрахунок 100 0 100 100 0



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В. Черненкова

(підпис) (ініціали та прізвище)


