
-0,91

11

загальний 

фонд

  гривень

усього

Відхилення

96 050,00 0,00

спеціальний 

фонд

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

-0,91 -0,91УСЬОГО 0,00 96 050,00 96 050,00 0,00

3. 0217350

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Виготовлення містобудівної документації

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

усього

0,00

8 9 10

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

 усього

1 2

5

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
усього

3

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування відповідального виконавця)

0443

(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 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

  гривень

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

1
Поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток міста з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій

загальний 

фонд

96 049,09

спеціальний 

фонд

96 049,09

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

Найменування місцевої/регіональної програми

96 049,09 0,00

96 050,00 96 049,09 0,00 -0,91

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

Відхилення виникло за рахунок зменшення вартості розробки детального плану.



0,001
рівень готовності 

документації
відс.

Розрахунок 
0 100 100 0 100

0,00

3 Якості

1
середні видатки на 

розробку одного 

проекту

грн.

Розрахунок

0 48025 48025 0 48025

0,00

2 Ефективності

1

кількість проектів 

(комплектів проектної 

та містобудівної 

документації тощо) од.

Рішення 15 сесії Гребінківської 

міської ради від 21.12.2018 року 

№515 "Про затвердження 

Програми розроблення 

містобудівної документації міста 

Гребінка на  2019 рік" (зі змінами)

0 2 2 0 2

1 Продукту

2,00 0,00

0,00 -0,91 -0,91Усього 0,00 96 050,00 96 050,00 0,00 96 049,09 96 049,09

-0,9196 049,09

8 9 107654

(ініціали та прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу провести інженерно-геодезичні вишукування для розробки детального плану території обмеженої провулком Спортивний, 

вул.Незалежності , вул. Миру, провулком О.Припутня, вул.Євгена Гребінки в м. Гребінка Полтавської області, для визначення можливості реконструкції будівель Комунального 

закладу"Спортивний комплекс м. Гребінка"та вулиціми Паркова та Гоголя в селі Слободо-Петрівка.

11 12

0,00

48025,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В. Черненкова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

7 8

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

6

усього
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

109 13

загальний 

фонд

Програма розроблення містобудівної 

документації міста Гребінка на  2019 рік
0,00

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

-0,91

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

0,0096 050,00 96 050,00 0,00 96 049,09

усього
загальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

5

(підпис)

Міський голова     В.І. Колісніченко

3

2

21

1 3 4


