
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. (02 )■ Миргородська районна державна адміністрація.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (02/021). Миргородська районна державна адміністрація.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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
1586800,00 0,00 1586800,00 1586800,00 0,00 1586800,00 0,00 0,00 0,00



5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№
з/п

Н ап р я м и  ви к ор и стан н я  

б ю д ж е т н и х  к ош тів

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

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд усього загальний

фонд
спеціаль
ний фонд усього загальний

фонд
спеціаль
ний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення здійенення 

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

1586800,00 0,00 1586800,00 1586800,00 0,00 1586800,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення

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

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення

загальний
фонд

спеціальн
ий

фонд
усього загальний

фонд
спеціальни 

й фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма забезпечення  
протипожежної безпеки на 
період 2016-2020 роки

1586800,00 0,00 1586800,00 1586800,00 0,00 1586800,00 0,00 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№
з/п Показники

Одиниц
я

виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 
кредитів)

Відхилення

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд усього загальни 

й фонд
спеціальни 

й фонд усього загальни 
й фонд

спеціа
льний
фонд

усього

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

кількість чол Штатний 23 0 23 23 0 23 - - -



особового
складу

2 продукту
кількість виїздів 
на об'єкти 
пожежного 
нагляду

Од. Інформація 
Миргородсь
кого УДСНС 
У
Полтавській
області

75 0 75 56 0 56 19 19

3 ефективності
середні видатки 
на ліквідацію 
однієї пожежі

грн кошторис 21157,00 0,00 21157,00 28335,71 0,00 28335,71 -7178,71 -7178,71

Виїздів на пожежі було менше на 19 від запланованих. Середні витрати збільшилися, оскільки МТО працює безперебійно. 3 цього видно, що 
завдяки здійсненню контролю за дотриманням протипожежних вимог Програма забезпечення протипожежної безпеки була виконана на 100 %.Було

врятовано майна на суму 1128,0 тис.грн.

Заступник голови 
Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ 
Миргородської РДА

О.В. _Гуржій_

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.В.__Сидоренко
(ініціали та прізвище)


