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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік 

Апарат (секретаріат) місцево? ради (Верховної Ради Автономно? Республіки Крим, обласних, 
Ки?всько?та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 
республіканського Автономної Республіки Крим, районного тначення. селищних, сільс 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Новоукраїнська районна рала 

(найменування відповідального виконавця) 

24711384 

(код за ЄДРПОУ) 

24711384 

(код за ЄДРПОУ) 

0150 0111 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету) 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) 

1131420000 

(код бюджету) 

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

№ з/п Ціль державної політики 

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності районної ради 

5. Мета бюджетної програми 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, райооної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
с ільської ради та їх виконавчих комітетів. 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення 
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Виконання наданих законодавством повноважень 4 805 611,00 50 000,00 4 855 611,00 4 620 849,00 ЗО 919,00 4 651 768,00 -184 762,00 -19081.00 -203 843,00 

По загальному фонду-економія коштів по заробітній платі та енергоносіях: по спеціальному фонду-накопичення коштів на рахунку для використання в майбутноьму періоді 
У С Ь О Г О | 4 805 611,00 І 50 000,00 | 4 855 611,00 | 4 620 849,00 | 30 919,00 | 4 651 768,00 | -184 762.00 | -19 081,00 | -203 843,00 

X. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіонал і.них програм, які виконуються в межах бюджетної програми 



гривень 

Найменування місцевої/регіональної програми 
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення 

Найменування місцевої/регіональної програми 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

N з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету) 
Відхилення 

N з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
усього загальний фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 

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

1 кількість штатних 
одиниць 

од Штатний розпис на 2021р. 13 0 13 13 0 13,00 0,00 0,00 0,00 

продукту 
кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 
скарг 

од. 
Журнали реєстрації 

500 0 500 500 0 500,00 0,00 0,00 0,00 

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів 
од 

Протоколи сесій районної ради, 
журнали реєстрації розпоряджень 

голови районної ради 
90 0 90 90 0 90,00 0,00 0,00 0,00 

ефективності 
кількість виконаних 

листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника 

од. 

Журнали реєстрації 

36 0 36 38 0 38,00 2,00 0,00 2,00 

кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника 

од 

Протоколи сесій районної ради, 
журнали реєстрації розпоряджень 

голови районної ради 
6 0 6 7 0 7,00 1,00 0,00 1,00 

Аналіз стану виконання результативних показників Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
ради та їх виконавчих комітетів зебезпечено в повному обсязі 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
сільської ради та їх виконавчих комітетів зебезпечено в повному обсязі 

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

Голова районної ради 

н а ч а л ь н и к відділу 

сної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ї ї створення), міської, селищної, 

Олександр НЕБОГА 

(ініціали та прізвище) 

алина Юрчик 
"(піяии^-'^.' ( і н і ц і а л и т а п р і з в и щ е ) 


