
1.

2.

3. 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

0216017 6017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального 

господарства
0.00

УСЬОГО

  гривень

7

0.00

8 9 10

усього

Відхилення

1 660 399.70 1 660 399.70

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

1 660 399.70

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

3 7654

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

8

Забезпечення належної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

1 2

 усього

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

  гривень

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

2

1 660 399.70 0.00 0.00 0.00

9 10 11

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

0.00 0.00 0.001 660 399.70 0.00 1 660 399.70 1 660 399.70 0.00 1 660 399.70



9

спеціальний 

фонд
загальний фонд

10 11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

8

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

Відхилення

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 660 399.70 0.00 0.00

0 Затрат

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

усього

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 3 4 5 62

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

загальний 

фонд

7

0.00

Програма сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

1 660 399.70 0.00 1 660 399.70 1 660 399.70 0.00

0.00Усього 1 660 399.70 0.00 1 660 399.70 1 660 399.70 0.00 1 660 399.70 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.000

Кількість комунальних 

підприємств по 

утриманню та 

експлуатації житлового 

фонду, які потребують 

підтримки

од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету на 2019 рік
1 0 1 1 0

1 0

0 Продукту

1.00 0.00 0.00 0.000

Кількість комунальних 

підприємств по 

утриманню та 

експлуатації житлового 

фонду, яким планується 

надання підтримки

од.

Мережа розпорядників і 

одержувачів коштів місцевого 

бюджету на 2019 рік, кошторис

1 0 1

0
Середня сума підтримки 

одного підприємства грн.
Кошторис, акт приймання передачі, 

рішення міської ради 1660399.70 0 0.001660399.70 1 660 399.70 0 1660399.70 0.00 0.00

0 Ефективності

0 Якості

100.00 0.00 0.00 0.000

Питома вага кількості 

комунальних 

підприємств, яким 

планується надання 

підтримки, до кількості 

комунальних 

підприємств, які її 

потребують

відс.

Кількість комунальних підприємств, 

яким планується фінансова 

підтримка/кількість комунальних 

підприємств, які потребують 

фінансову підтримку 100 0 100 100 0


