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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Укр^'нивід 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

Миргородська районна державна адміністрація______________________
(код)

0210000
(найменування головного розпорядника)

Миргородська районна державна адміністрація
(код)

0216090
код

640
(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики

1 Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Надання поточного трансферту КП «ЖКГ та архітектурне бюро Миргородського району»

6. Завдання бюджетної програми
N
з/п

Завдання

1 Поточний трансферт КП «ЖКГ та архітектурне бюро Миргородського району»

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

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) 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 10 11

1
Поточний трансферт КП «ЖКГ та архітектурне бюро 

Миргородського району» (оплата праці працівників та 
послуг)

69187,00 0,00 69187,00 69183,54 0,00 69183,54 -3,46 о,о5 -3,46

Усього 69187,00 0,00 69187,00 69183,54 0,00 69183,54 -3,46 0,00 -3,46

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

гривеї



N
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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 10 11
Програма економічного і соціального розвитку 

Миргородського району на 2019 рік 69187,00 0,00 69187,00 69183,54 0,00 69183,54 -3,46 0,00 -3,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники
Одини

ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

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 10 11 12 13
1 затрат

Обсяг видатків грн. план використання 
бюджетних коштів 69187,00 0,00 69187,00 69183,54 0,00 69183,54 -3,46 0,00 -3,46

2 продукту

Заробітна плата грн. план використання 
бю джетіш х коштів

64568,00 0,00 64568,00 64566,71 0,00 64566,71 -1,29 0,00 -1,29

Оплата послуг грн. план використання 
бюджетних коштів 157,00 0,00 157,00 156,15 0,00 156,15 -0,85 0,00 -0,85

3 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

грн. план використання 
бюджетних коштів 2569,00 0,00 2569,00 2568,17 0,00 2568,17 -0,83 0,00 -0,83

Інші поточні видатки грн. план використання 
бюджетних коштів 1893,00 0,00 1893,00 1892,51 0,00 1892,51 -0,49 0,00 -0,49

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В.о. голови

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

Бюджетна програмаїнша діяльність у сфері
І/

рства була виконана на 100 %.

л'к. «У
о

В.А. Фесенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В. Сидоренко


