
                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                Наказ Міністерства фінансів України 

                                26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01.01.2018 року 

 

  

 

     1. ____33______ ___Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади                        .  

                (КПКВК МБ)     ___Краматорської міської ради____________________________________________________________                                                   

                                                                     (найменування головного розпорядника)  

 

     2. ____33______ ___Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади                        .  

                (КПКВК МБ)     ___Краматорської міської ради____________________________________________________________ 

                                                                      (найменування головного розпорядника)  

 

     3. __3310180___  ________  __Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах                              .   
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)  

 

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
 

(тис. грн) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3865,670 91,500 3957,170 3844,79728 90,215 3935,01228 20,87272 1,285 22,15772 
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

 

№ 

з/

п 

КПКВК  
КФК

ВК 

Підпрограма/ 

завдання  

бюджетної 

програми 2 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані 

кредити)  

за звітний період 

Відхилення 
Пояснення щодо 

причин відхилення 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

   Підпрограма           

 3310180 0111 

Завдання: 

забезпечення 

виконання 

наданих 

законодавство

м 

повноважень 

3865,670 91,500 3957,1

70 

3844,797 90,215 3935,0

12 

20,872 1,285 22,157 Скорочення 

видатків відбулося 

в наслідок зміни 

температурного 

режиму, а саме 

дуже теплі осінь та 

зима; звільне-них 

працівників – 

виплати обов’яз-

кового характеру 

ранг та вислуга; не 

проведені видатки 

судових витрат по 

сплаті судового 

збору 

   Усього 3865,670 91,500 3957,1

70 

3844,797 90,215 3935,0

12 

20,872 1,285 22,157  

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період 
(тис. грн) 

Назва 

регіональної цільової програми 

та підпрограми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  

(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення Пояснення щодо 

причин 

відхилення загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

Регіональна цільова програма: 

«Програма економічного і 

соціального розвитку міста 

Краматорська на 2017 рік»  91,500 91,500  90,215 90,215  1,285 1,285 

уклали договір з 

постачальником, 

який зробив 

найбільш вигідну 

пропозицію, тобто 

запропонував 

дешевше 
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Підпрограма 1           

Підпрограма 2           

           

Усього  91,500 91,500  90,215 90,215  90,215 90,215  

                                                                                                                                                                                                            

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

 

№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Підпрограма 1      

 

3310180 Завдання: 

забезпечення 

виконання наданих 

законодавством 

повноважень 

      

1  затрат         

 
 Кількість штатних 

одиниць 

одиниць штатний 

розпис 

25 29 4 

 

 Витрати на придбання 

кондиціонерів, 

комп’ютерів 

грн кошторис 52,5 91,5 39 

 

  

Згідно рішення міської ради від 22.02.2017 № 19/VII-39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.09.2016 № 14/VII-391 «Про 

впорядкування структури та загальної чисельності міської ради та її виконавчих органів» збільшено штатну чисельність на 4 штатні 

одиниці та додатково виділено кошти на придбання комп’ютерної техніки.   

  

2  продукту        

  Кількість отриманих:      

  листів шт Журнал  0 11 195 11 195 

  скарг шт реєстрації 

вхідних 

документів 

   

  заяв шт 11 054 35 579 24 525 

  звернень громадян шт 540 23 517 

  повідомлень шт 292 292 0 

  реєстраційних справ шт 7 768 2 972 4 796 

 

 Кількість прийнятих 

нормативно-правових 

актів 

шт  166 219 53 
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№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

 

  

Перерозподіл вхідної документації згідно електронного журналу «Реєстрація документів організації 3.2» та переліку типових документів, 

що утворились відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління.  

Збільшення отриманого продукту відбулося за рахунок збільшення чисельності громадян, які звернулися до управління за інформацією. 

За рахунок зменшення звернень громадян до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зменшилася кількість реєстраційних справ. 

У зв’язку зі збільшенням управлінських функцій та кадровими змінами збільшилося кількість прийнятих нормативно-правових актів.   

 

3  ефективності        

  Кількість виконано:      

  листів шт розрахунок 0 386 386 

  скарг шт розрахунок    

  заяв шт розрахунок 442 1 227 785 

  звернень громадян шт розрахунок 22 0,8 21,2 

  повідомлень шт розрахунок 12 10 2 

  реєстраційних справ шт розрахунок 311 102 209 

 

 Кількість прийнятих 

нормативно-правових 

актів 

шт розрахунок 7 7 0 

 
 Витрати на одиницю 

продукту 

грн розрахунок 0,1568 2,714 2,5572 

 

 Витрати на утримання 

однієї штатної 

одиниці 

тис.грн розрахунок 124,3576 132,454 8,0964 

 

  

Збільшення ефективності за рахунок: 

- перерозподілу вихідної документації згідно електронного журналу «Реєстрація документів організації 3.2» та переліку типових 

документів, що утворились відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління;  

- збільшення кількості обробленних заяв, повідомлень; 

Зменшення ефективності за рахунок зменшення кількості звернень громадян, реєстраційних справ та збільшення штатної чисельності. 

Зростання витрат на одиницю продукту та на утримання однієї штатної одиниці за рахунок збільшення видатків на утримання управління 

в наслідок зростання заробітної плати, оплати за спожиті енергоносії та поточних потреб.  

 

4  якості        

  показник      

  …      
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№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  

на звітний період 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

 

 Аналіз стану виконання результативних показників 

Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, а саме: 

- забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами; 

- досягнути стратегічних цілей  найбільш ефективними способами; 

- покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації; 

- відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів; 

- об’єктивно та прозоро інформувати громадськість про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та результати оцінки 

бюджетної програми 

- досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.    

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за звітний 

період 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 

             

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 

 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
 

             Начальник  управління                                           __________________________                      _____К.В.Куцен_____ 
                                                                                                                                                                       (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 
 

             Головний  спеціаліст                                               __________________________                       _____І.В.Окішева___  
                                                                                                                                                                        (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)             


