
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства, фінансів України.. 
26.08.2014 № 8 3 6 !' 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2017 року 

0300000 Миргородська районна державна адміністрація 

2. 

(КПКВК МБ) 

0300000/'0310000 

(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКВК МБ) 

3. 0317010 

(найменування відповідального виконавця) 

Місцева пожежна охорона 
0320 

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 

(найменування бюджетної програми) 

Затверджено паспортом 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 
1399,000 0,000 1399,000 1388,574 0,000 1388,574 -10,426 0,000 -10,426 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення 

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальни 

й фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0317010 Місцева пожежна охорона 1399,000 0,000 1399,000 1388,574 0,000 1388,574 -10,426 0,000 -10,426 

2 0317010 0320 

Забезпечення здійснення контролю за 
дотриманням протипожежних вимог, запобігання 

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж 1399,000 0,000 1399,000 1388,574 0,000 1388,574 -10,426 0,000 -10,426 

ВСЬОГО 1399,000 0,000 1399,000 1388,574 0,000 1388,574 -10,426 0,000 -10,426 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період 
(тис.грн) 

Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період 

Відхилення Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Програма забезпечення пожежної безпеки на період 

2016-2020 роки 
1399,000 0,000 1399,000 1388,574 0,000 1388,574 -10,426 0,000 -10,426 

ВСЬОГО 



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

Из/п кпквк Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період 

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0317010 0317010 - Місцева пожежна охорона 

Забезпечення здійснення контролю 
за дотриманням протипожежних 

вимог, запобігання пожежам і 
нещасним випадкам, гасіння пожеж 

Зятпят 
кількість працівників особового 

складу 
од. штатний розпис 23 23 0 

ТТпотекту 
кількість виїздів на об'єкти 

пожежного нагляду 
од. 

Інформація Миргородського 
УДСНС У Полтавській області: 

відомість гасіння пожеж в 
м.Миргород та Миргородському 

районі 

' 7 5 75 0 

КіЬектиішпсті 
середні видатки на ліквідацію однієї 

пожежі 
тис.грн. розрахунок 14,200 14,200 0,000 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 

(тис.грн) 

Код Найменування джерел надходжень к п к в к 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту 
Код Найменування джерел надходжень к п к в к 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЬОГО 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. І \ 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацшшнвестицшних проектів (програм). 

Голова Миргородської РДА _ / УДЛ Ю.М.Коваленко 
ч ^ ( і п А / и с \ (ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 

(ініціали та прізвище) 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату Миргородської РДА 

(підпис) 


