
 

 

 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік 

1.____   0300000_____                Полтавська районна державна адміністрація ____ 
          (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника) 
 
2.____0310000______________Полтавська центральна районна клінічна лікарня 
           (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця) 
 
3.____0316310_______   _0490__Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
          (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 

- 4770,5 4770,5 - 4761,8 4761,8 - 8,7 8,7 
 
 

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

(тис. грн) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836 



 
 

N 
з/п 

КПКВК КФКВК 

Підпрограма / 
завдання 

бюджетної 
програми 2 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на звітний 

період 

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період 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 10 11 12 13 

   Підпрограма                   

      Завдання                   

 1 036310  0490  Реалізація 
заходів щодо 
інвестиційного 
розвитку 
території 

 - 4770,5  4770,5  -  4761,8  4761,8  -   8,7  8,7 

      Усього  - 4770,5  4770,5  -  4761,8  4761,8  -   8,7  8,7 
 
 

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 

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 

Регіональна цільова 
програма 1                   

Підпрограма 1                   



Підпрограма 2                   

...                   

Усього                   
 
 

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

N 
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 

    Підпрограма 1           

    Завдання 1 

Забезпечення 
будівництва 
об’єктів 

          

1 316310 затрат      

  Обсяг 
будівництва 

об’єктів 

кв.м Робочий 
проект 

«Добудова 
поліклінічного 

корпусу 
Полтавської 

ЦРКЛ по вул. 
Стрітенська 58 
а в м. Полтава» 

1222,24 1222,24 - 

2 316310 продукту      

  Кількість од. Робочий 1 1 - 



об’єктів, які 
планується 
побудувати 

проект 
«Добудова 
поліклінічного 
корпусу 
Полтавської 
ЦРКЛ по вул. 
Стрітенська 58 
а в м. Полтава» 

3 316310  ефективності           

  Витрати 
на будівництво 

тис.грн. Звіт про 
надходження і 
використання 
спеціальних 

коштів 
місцевого 
бюджету 

4461,5 4452,8 8,7 

        

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Досягнута 
економія видатків. 

4 316310 якості      

  Рівень 
готовності 

об’єкту 
будівництва 

 

% 

Акт на 
виконані 
роботи 

 

100 

 

100 

 

- 

               

  Завдання 2 

Завершення 
реконструкції 
харчоблоку 
неврологічного 
відділення 

     

1 316310 Затрат      



  Обсяг 
реконструкції 

кв.м Робочий 
проект 

«Реконструкція 
харчоблоку 

неврологічного 
відділення в с. 

Мачухи» 

222,1 222,1 - 

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 316310 продукту      

  Кількість 
об’єктів, які 
планується 
побудувати 

од. Робочий 
проект 

«Реконструкція 
харчоблоку 

неврологічного 
відділення в с. 

Мачухи» 

1 1 - 

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 316310  ефективності           

  Середні витрати тис.грн. Робочий 
проект 

«Реконструкція 
харчоблоку 

неврологічного 
відділення в с. 

Мачухи» 

309,9 309,9 0,00 

        

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 316310 якості      

  Рівень 
готовності 

об’єкту 
будівництва 

 

% 

 

Акт на 
виконані 
роботи 

 

100 

 

100 

 

- 



               

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

    Аналіз стану виконання результативних показників 

    Підпрограма 2           

    Завдання 1           

    ...           
 
 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 

(тис. грн) 
 
 

Код 

Найменування 
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 

загаль- 
ний 

фонд 

спеціаль- 
ний фонд разом 

загаль- 
ний 

фонд 

спеціаль- 
ний фонд разом 

загаль- 
ний 

фонд 

спеціаль- 
ний фонд разом 

загаль- 
ний 

фонд 

спеціаль- 
ний фонд разом 

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

  Підпрограма 1                           

  Інвестиційний 
проект 1 

                          

  Надходження із 
бюджету 

                          

  Інші джерела 
фінансування (за 
видами) 

  х     х     х     х     

  ...                           

  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 



  Інвестиційний 
проект 2 

                          

  ...                           

  Усього                           
 
 

____________ 
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. 

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
 
 

Голова Полтавської 
Районної державної адміністрації 
   

__________ 
(підпис) 

І.Р. карімов.  
(ініціали та прізвище) 

  

 
Начальник фінансового 
Управління райдержадміністрації 

__________ 
(підпис) 

Г.М. Данько 
(ініціали та прізвище) 

  

 
 



  

Директор 
Департаменту місцевих бюджетів Є. Ю. Кузькін 

 
 

  

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2016 
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016 

 

 

 

 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименова             


	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

