
1. 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
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 

(КГІКВК МІІ) 

2. ОЗООООО/'ОЗІОООО 

(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація 

(КІІКВК МЬ) 

3. 0319180 
013 

(найменування відповідального виконавця) 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

(КГІКВК МБ) (КФКВК) 1 

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

(найменування бюджетної програми) 

(тис.грн) 

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 
0,000 27,226 27,226 0,000 27,226 27,226 0,000 0,000 0,000 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис.грн) 

№ 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 

319180 0133 

319180 Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 

0,000 27,226 27,226 0,000 27,226 27,226 0,000 0,000 0,000 

1 319180 

розробка кошторисної частини робочого проекту 
"Капітальний ремонт відділення по наданню 

офтальмологічної та отоларингічної допомоги 
Миргородської ЦРЛ по вул.Лікарняній,1 в М .Миргороді 

Полтавської області 

0,000 19,479 19,479 0,000 19,479 19,479 0,000 0,000 0,000 

2 319180 

отримання сертифікату відповідності закінченого 
бідівництвом об'єкта "Капітальний ремонт частини 

акушерсько-гінекологічного відділення (пологові ліжка) в 
лікувальному корпусі по вул.Гоголя,172 у М .Миргород" 

0,000 7,747 7,747 0,000 7,747 7,747 0,000 0,000 0,000 

ВСЬОГО 0,000 27,226 27,226 0,000 27,226 27,226 0,000 0,000 0,000 



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 

ВСЬОГО 

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

N3/0 к п к в к 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 

0319180 

319180 Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 

розробка кошторисної частини робочого 
проекту "Капітальний ремонт відділення 

по наданню офтальмологічної та 
отоларингічної допомоги Миргородської 
ЦРЛ по вул.Лікарняній,1 в М .Миргороді 

Полтавської області, отримання 
сертифікату відповідності закінченого 

бідівництвом об'єкта "Капітальний ремонт 
частини акушерсько-гінекологічного 

відділення (пологові ліжка) в лікувальному 
корпусі по вул.Гоголя,172 у М .Миргород" 

Затрат 
обсяг видатків на розробку кошторисної 

частини робочого проекту 
тис.грн. кошторис на 2017 рік 19,479 19,479 0,000 

обсяг видатків на отримання сертифікату 
відповідності закінченого будівництвом 

об'єкту 
тис.грн. 

розпорядження Миргородської 
Р Д А № 2 5 8 від 23.10.2017 року 

7,747 7,747 0,000 

Продукту 

кількість проектів 
од. 

акт здачі-приймання виконаних 
робіт (послуг) до договору 1 1 0 

кількість сертифікатів 
од. 

розпорядження Миргородської 
РДА №258 від 23.10.2017 року 

1 1 0 

Ефективності 

середня сума витрат на розробку кошторисної 
частини одного робочого проекту тис.грн. 

додаток №2 до договору 
19,479 19,479 0,000 

середня сума витрат на отримання 
сертифікату відповідності закінченого 

будівництвом об'єкту 
тис.грн. 

розпорядження Миргородської 
РДА №258 від 23.10.2017 року 

7,747 7,747 0,000 



8. Джерела фімлік'уншшн іпнсстиційних проектів у розрізі підпрограм 
(тис.грн) 

Код 1 Ііііімсіїуііііііня джерел надходжень кпквк 

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 1 Ііііімсіїуііііііня джерел надходжень кпквк 

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 0,000 0,000 0,000 \ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкачується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

' Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми, 
1 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюлжсі і видатків/надання кредитів на реалізацію інвестикАник проектів (програм). 

Голова Миргородської РДА / \ \ \ ) ( Ю.М. Коваленко 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату Миргородської РДА 

(ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 

(підпис) (ініціали та прізвище) 


