
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2019 рік

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

1. 0200000 Миргородська районна державна адміністрація

2.

(код)

0210000 Миргородська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0218230 038*

(найменування відповідального виконавця) 

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2
1 Загтучення тпмяпян пп участІ в охоооні гоомадського порядку з метою попередження скоєння правопорушень

5. Мета бюджетної програми
Оргинізація та практичне здійснення заходів з охорони спільного майна територіальних громад сіл та селищ Миргородського району: забезпечення безпеки життя та здоров»я громадян, їх майна; сприяння 
правоохоронним органамв сфері здійснення охоронної діяльності; сприяння органам самоврядування та органам виконавчої влади району у безперешкодному виконанні ними покладених на нихобов»язків 
у сфері правопорядку і законності.

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 2

1
Забезпечення співпраці з сільськими та селищними радами, громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності щодо забезпечення громадського порядку та безпеки 
життєдіяльності громадян

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
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

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Охорона громадського порядку
V794 870,00 0,00 794 870,00 785 837,66 0,00 785 837,66 -9 032,34 0,00 -9 032,34

УСЬОГО 794 870,00 0,00 794 870,00 785 837,66 0,00 785 837,66 -9 032,34 0,00 -9 032,34

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

Найменування місцевої/регіональної програми
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 10
Програма економічного і соціального розвитку 

Миргородського району на 2019 рік 794 870,00 0,00 794 870,00 785 837,66 0,00 785 837,66 -9 032,34 0,00 -9 032,34

Усього 794 870,00 0,00 794 870,00 785 837,66 0,00 785 837,66 -9 032,34 0,00 -9 032,34



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)

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

з а т р а т

1
Вартість однієї 

люд./год. Люд./год
розрахунок

253,37 / 0 253,37 253,37 0 253,37 0,00 0,00 0,00

п р о д у к ту

1

Кількість часу, 
затрачено на 

обслуговування об'єктів
год.

розрахунок

% 3037 ,
V-

0 3037 3037 0 3037,00 0,00 0,00 0,00

е ф е к т и в н о с т і

І
Середні витрати на 

обслуговування грн.
розрахунок

794870 ,. 0 794870 785837,66 0 785837,66 -9032,34 0,00 -9032,34

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програ

Й®уЗах5ди^омад<л^^ порядку та безпеки була виконана на 100 %.

В.о. голови

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

В.А. Фесенко

(ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко
(ініціали та прізвище)


