
          ЗАТВЕРДЖЕНО           Наказ Міністерства фінансів України           26.08.2014  № 836  ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на  01 січня 2018 року        1.    7500000         Фінансове управління Новозаводської районної у м.Чернігові ради                   (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)        2.   7510000           Фінансове управління Новозаводської районної у м.Чернігові ради                 (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)        3.   7510180              0111        Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах                   (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)       4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (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 1115,042 44,0 1159,042 1113,210 43,940 1157,150 1,832 0,06 1,892  5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) 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 спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загаль-ний фонд 

спеціаль-ний фонд разом 
Пояснення щодо причин відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 7510180 0111 Здійснення нада-них законодавст-вом повноважень у сфері фінансів 
1115,042 44,0 1159,042 1113,210 43,940 1157,15 1,832 0,06 1,892  

   Усього 1115,042 44,0 1159,042 1113,210 43,940 1157,15 1,832 0,06 1,892   
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6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн) 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 
Пояснення щодо причин відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Регіональна цільова програма 1           Підпрограма 1           Підпрограма 2           Усього            7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період  
№ з/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 
 7510180 Програма : Керівництво і управління в сфері фінансів      
  Завдання  Здійснення наданих законо-давством повноважень у сфері фінансів 

      
1  затрат           Кількість штатних  працівників од. штатний розпис 8,5 8,5 0 
2  продукту          Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 750 705 -45 
 

 Кількість підготовлених проектів рішень районної у місті ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради 
од. журнал реєстрації 60 68 8 
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  Кількість прийнятих наказів з основної діяльності од. журнал реєстрації 41 77 36 
 

 Кількість прийнятих     розпоряджень про зміну до річно-го та помісячного розпису районного у місті бюджету 
од. журнал реєстрації 50 80 30 

  Кількість довідок про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету 
од. журнал реєстрації 410 437 27 

  Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування  
од. журнал реєстрації 275 305 30 

  Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування 
од. журнал реєстрації 4 4 0 

  Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв’язку з фактичним надходженням документів та звернень громадян в звітному періоді 3  ефективності        
  Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника 

од. розрахунок 88 83 -5 

 
 Кількість підготовлених проектів рішень районної у місті ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради на одного працівника 

од. розрахунок 7 8 1 

 
 Кількість прийнятих     розпоряджень про зміну до річ-ного та помісячного розпису районного у місті бюджету на одного працівника  

од. розрахунок 6 9 3 

 
 Кількість підготовлених довідок про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету на одного працівника 

од. розрахунок 48 51 3             
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  Кількість підготовлених розпоряджень на        фінансування на одного працівника  

од. розрахунок 32 36 4      Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунок 131,2 131,0 -0,2 
 

 Середні витрати на прид-бання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування  
тис.грн розрахунок 11,0 11,0 0 

  Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в зв’язку зі зменшенням документообігу в звітному періоді  4  якості        
  Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальної кількості підготовлених  

% розрахунок 100 100 0 

  Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості 
% розрахунок 100 100 0 

          Аналіз стану виконання результативних показників   Завдання 2        …        Підпрограма 2        Завдання 1        …       




