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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року X» 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Миргородська районна державна адміністрація_______________________________
(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація________________________________
^ (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони____________________________
(найменування бюджетної програми)

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

5. Мета бюджетної програми
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Миргородського району

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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

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
Забезпечення здійснення контролю 

за дотриманням протипожежних 2606945,00 0,00 2606945,00 2541645,00 0,00 2541645,00 65300,00 0,00 65300,00



Усього 2606945,00 0,00 2606945,00 2541645,00 0,00 2541645,00 65300,00 0,00 65300,00^,

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

гривеї

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п регіональної програми ,?агальний
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
Забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони на території 

Миргородського району на період 
201-2020 роки

2606945,00 0,00 2606945,00 2541645,00 0,00 2541645,00 -65300,00 0,00 -65300,00

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

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

кількість
працівників
особового

складу

чол штатний
розпис 23 0 23 23 0 23 0 0 0

2 Продукту

кількість 
виїздів на 
об'єкти 

пожежного 
нагляду

шт

Інформація 
Миргороде 

ького 
УДСНС У 
Полтавські 
й області

75 0 75 98 0 98 23 0 23

У зв"язку з тим, що осінь була засушливою , горіли торфовища,які потрібно було тушити. Через це виїздів було більше запланованих.



ефективності
середні 

видатки на 
ліквідацію 

однієї 
пожежі

грн кошторис 34759 0 34759 25935 0 25935 -8824 0 -8824

У зв"язку зі зменшенням касових видатків і збільшенню пожеж, видатки на одну пожежу зменшилися
Аналіз стану виконання результативних показників. Даний

результат отримано через високі показники ефективності програми.через збільшення виїздів на пожежі та зменшення касових видатків, які були можливі в результаті 
гарної роботи по протипожежній безпеді, заплановані показники були перевиконані, що і привело до показників високої ефективності програми.В результаті 

_____________________________________________ виконання програми було врятовано майна на суму 4500 тис.грн.____________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В.о. голови

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА


