
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету за 2018 рік

1. _____33________
(КТПКВК МБ)

Управління реєстраційних повноважень та ведення 
реєстру територіальної громади Краматорської 
міської  ради                                                                  .  

(найменування головного розпорядника)

2. ______33_______
(КТПКВК МБ)

Управління реєстраційних повноважень та ведення 
реєстру територіальної громади Краматорської 
міської ради                                                                    .  

 (найменування відповідального виконавця)

3. ____3310160_____
(КТПКВК МБ)

_______________
(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах ( місті Києві ), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах                                             .  

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

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

загальний 

фонд

спеціальний
фонд

усього загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

усього загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 501 230 0 5 501 230 5 478 302,67 0 5 478 302,67 22 927,33 0 22 927,33



5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№

з/п

Напрями
використання 

бюджетних коштів

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Усього          

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/
регіональної програми 

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

Усього          

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№ Показники Одини Джерело Затверджено у паспорті Фактичні результативні Відхилення



з/п ця
вимір

у

інформац
ії

бюджетної програми показники, досягнуті за рахунок
касових видатків (наданих

кредитів)

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

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

1 затрат      

 Кількість 
штатних 
одиниць

один.  Штатний
розпис

 29 0 29 29 0 29 0 0 0

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 продукту      

 Кількість 
отриманих:

     

листів шт.

Журнал
реєстра-

ції
докумен-

тів,
щомісяч-
ні звіти

11 195 0 11 195 3 740 0 3 740 -7 455 0 -7 455

повідомлень шт. 292 0 292 2 408 0 2 408 2 116 0 2 116

заяв шт. 35 579 0 35 579 59 197 0 59 197 23 618 0 23 618

реєстраційн
их справ

шт. 2 972 0 2 972 3 883 0 3 883 911 0 911

довідок шт. 0 0 0 21 238 0 21 238 21 238 0 21 238

Кількість 
прийнятих 
нормативно
-правових 
актів

шт. 219 0 219 241 0 241 22 0 22

№
з/п

Показники Одини
ця

вимір

Джерело
інформац

Затверджено у паспорті
бюджетної програми 

Фактичні результативні
показники, досягнуті за рахунок

касових видатків (наданих

Відхилення



у ії кредитів)

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

Перерозподіл вхідної документації згідно електронного журналу: «Реєстрація документів організації 3.2» та перелік типових документів, що 
утворилися відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління. 

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

За рахунок збільшення звернень громадян до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців збільшилась кількість реєстраційних справ.

У зв’язку зі збільшенням управлінських функцій та кадрових питань збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів.

3 ефектив-
ності

     

 показник      

Кількість 
виконано:

листів шт.

розраху-
нок

386 0 386 129 0 129 -257 0 -257

повідомлень шт. 10 0 10 83 0 83 73 0 73

заяв шт. 1 226 0 1 226 2 041 0 2 041 815 0 815

реєстраційн
их справ

шт. 102 0 102 134 0 134 32 0 32

довідок шт. 0 0 0 732 0 732 732 0 732

Кількість 
прийнятих 
норматив.-
правов 
актів

шт. 7 0 7 8 0 8 1 0 1

№
з/п

Показники Одини
ця

вимір

Джерело
інформац

Затверджено у паспорті
бюджетної програми 

Фактичні результативні
показники, досягнуті за рахунок

касових видатків (наданих

Відхилення



у ії кредитів)

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

Витрати на
одиницю 
продукту

грн.

розраху-
нок

3,572 0 3,572 2,462 0 2,462 -1,11 0 -1,11

Витрати на
утримання 
однієї 
штатної 
одиниці

грн. 179 552 0 179552 222 781 0 222
1

43 229 0 43 229

Збільшення ефективності за рахунок:

перерозподілу вихідної документації згідно електронного журналу «Реєстрація документів організації 3.2» та переліку типових 
документів, що утворилися відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління;

збільшення кількості оброблених заяв, повідомлень;

Зменшення ефективності за рахунок зменшення кількості оброблених листів (перерозподіл вхідної документації).

Зменшення витрат на одиницю продукту за рахунок збільшення отриманого та обробленого продукту.

Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці в наслідок зростання заробітної плати, оплати за спожиті енергоносії та поточних 
потреб.

4 якості      

 показник      

№
з/п

Показники Одини
ця

вимір

Джерело
інформац

Затверджено у паспорті
бюджетної програми 

Фактичні результативні
показники, досягнуті за рахунок

касових видатків (наданих

Відхилення



у ії кредитів)

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

усього загальний
фонд

спеціальни
й фонд

усього

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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.   

Начальник управління реєстраційних 
повноважень та ведення реєстру територіальної
громади Краматорської міської ради

 

_______________________ 
(підпис)

_______К.В.Куцен__________ 
            (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст управління _______________________ 
(підпис)

________Р.В.Бутко__________
              (ініціали та прізвище)


