
5. Мета бюджетної програми
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1 2

1
Капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна  в м.Баштанка, поточний ремонт автомобільних доріг с.Піски, с.Новоіванівка, с.Новосергіївка, с.Новопавлівка

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

6

УСЬОГО 0,00 2 196 000,00 2 196 000,00 0,00

  

 усьогоспеціальний 
фонд

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

спеціальний 
фонд

8 9 10 11

загальний 
фондусього

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 
фондусього

3 4 5

2 196 000,00

Економія коштів внаслідок проведення процедур закупівлі
2 192 550,60 0,00 -3 449,40 -3 449,40

2 192 550,60 0,00 -3 449,40 -3 449,40

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

7

№ з/п

1

1

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

  

Відхилення

Капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна  в м.Баштанка, поточний 
ремонт автомобільної дороги с.Піски ,с.Новоіванівка,с.Новосергіївка, 

с.Новопавлівка
2 196 000,00 0,00 2 192 550,60

Касові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

0,00

2 192 550,60

Напрями використання бюджетних коштів

2

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету

(найменування відповідального виконавця)

0456

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

№ з/п Ціль державної політики
1 2

(код)

3. 0117462

(код)

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

Баштанська міська рада

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

ЗВІТ

1. 0100000

(код)

2. 0110000



ПОГОДЖЕНО

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В 2019 році забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників

0,00 0,00

0,00100 0 100 100,00 0,00 0,00

0

Середня вартість 
виконання ремонтних 

робіт на 1 м.кв 
автомобільної дороги

відс.

Розрахунок

0 909 909

0 Якості

Економія коштів внаслідок проведення процедур закупівлі

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів в наслідок проведення процедур закупівлі

908,00 0,00

0 Ефективності

-1,00

2416,00

0 908 -1,00

1

Протяжність 
автомобільних доріг на 

яких планується 
провести поточний та 
капітальний ремонт

кв. м.

Акти виконаних робіт

0 2416 2416 0 2416

0 Продукту

0,00

-3449,402196000 0 2192550,6 2192550,60 0,00 -3449,401 Обсяг видатків грн.
Кошторис, звіт про надходження та 

використання коштів  за 2019 рік 0 2196000

2

0,00

7

спеціальний 
фонд

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1

N з/п

Усього

3 4 5 6

4

Міський голова І.РУБСЬКИЙ

3 765

Затрат

0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0

8

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

0,00

усьогозагальний 
фонд

0,00

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
Відхилення

8 9 10

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд

11 12 13

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності В. СОЛОНАР
(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

109

Н. ЛІЩУК

(ініціали та прізвище)(підпис)

0
Рівень виконання робіт відс. Розрахунок

0 100


