
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
29 грудня 2002 року № 1098 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 21 грудня 2018 року № 1083)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 774_____ Дніпропетровська обласна державна адміністрація________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7740000 Новомосковська районна державна адміністрація_________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7741010 111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області_______
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення районною державною адміністрацією реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку регіону та реалізації наданих державою повноважень у регіоні.

5. Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчої влади на території Новомосковського району, реалізація повноважень визначених 
Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади вищого рівня і 
делегованих відповідними місцевими радами.
6. Завдання бюджетної програми________________________________________________________________________________________

№ з/п Завдання
1 Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
2 Залучення громадськості до реалізації державної політики у Новомосковському районі

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

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів *

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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
1 Забезпечення діяльності 

місцевих державних 
адмінстрацій

11630,6 6224,0 17854,6 11424,3 5300,4 1672,6 -206,4 -923,6 -1130,0



2 Заходи з інформатизації 30,1 16,4 46,5 24,1 14,9 39,0 -6,0 -1,5 -7,5
3 Легалізація комп ютерних 

програм

4

Погашення кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
ДКСУ станом на 01 січня 
2020 року

2,8 0 2,8 2,8 0 2,8 0 0 0

Усього 11663,5 6240,4 17903,9 11451,2 5315,3 16766,4 -212,4 -925,1 -1137,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення виникли в процесі виконання бюджетної програми через відсутність заборгованостей перед бюджетом, щодо сплати податків
та зборів, а також перед постачальниками робіт та послуг._____________________________________________________________________
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис, гривень
Код

державної
цільової

програми

Назва
державної
цільової

програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 
(наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом загальний
фонд

спеціа
льний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Кількість

подвідомчих установ 
і організацій

од. Звіт 7 7 7 7 7 7 0 0 0

2 Кількість державних 
та місцевих програм, 
що реалізуються на 
території району

шт. У правлінський 
облік

зо зо 32 32 2 2



3 Кількість штатних 
одиниць

од. Штатний
розпис

69 . 69 69 69 ” 69 69 0 0 ' 0

4 Кількість легкових 
автомобілів, що 
обслуговують місцеві 
державні адміністрації

шт. ПКМУвід 
01.03.2014 

№79, бухоблік

2 2 2 2 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту
1 Кількість отриманих 

листів, доручень, 
наданих роз'яснень

шт. Дані обліку 
вхідної 

документації

15242 0 15242 14215 14215 4027 -1027

2 Кількість розроблених 
та прийнятих 
розпоряджень, 
доручень, наказів

шт. Журнали
реєстрації

855 3 858 947 3 950 92 0 92

3 Кількість перевірок шт. Акти, довідки 
перевірок

957 0 957 270 270 -687 -687

4 Кількість проведених 
засідань Громадської 
ради, колегій, 
семінарів, 
конференцій, 
апаратних нарад

шт. Протоколи 
семінарів, 
засідань, 

колегій, нарад, 
конференцій

96 0 96 102 102 6 6

5 Кількість виконаних 
листів, доручень

шт. Журнали
реєстрації

10430 0 10430 11969 11969 1539 1539

6 Кількість придбанного
комп'ютерного
обладнання

од. Кошторис,
договір,
накладна

0 2 2 0 3 3 0 1 1

7 Кількість 
опрацьованих 
звернень,заяв, скарг 
громадян України

шт. Журнали
реєстрації

1425 0 1425 1406 1406 -19 -19

8 Кількість комплектів 
легалізованого 
програмного 
забезпечення

шт. Кошторис 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Кількість наданих 
послуг(виданих 
довідок, посвідчень, 
документів

шт. Журнали
реєстрації

6787 0 6787 10130 10130 3343 3343



реєстраційного та 
дозвільного характеру, 
тощо)

11 Кількість поданих 
позовів

шт. Журнали
реєстрації

2 2 0 0 "2 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
В цілому фактичне виконання продукту від запланованого складає 109,1 %>.
3 ефективності
і Кількість розроблених 

розпоряджень на 1 
працівника

шт. Внутрішній
облік

12,4 0 12,4 13,7 0 13,8 1,3 1,4

2 Кількість виконаних 
листів, доручень 
тощо на 1 працівника

шт. Внутрішній
облік

151,2 0 151,2 173,5 173,5 22,3 22,3

3 Середні витрати на 
утримання 1 штатної 
одиниці

тис.грн. Внутрішній
облік

169,0 90,4 259,5 166,0 ' 77,0 243,0 -3,1 -13,4 ' -16,5

4 Кількість 
опрацьованих 
звернень,заяв, скарг 
громадян України на 1 
працівника

тис.грн. Внутрішній
облік

20,7 0 20,7 20,4 20,4 -0,3 -0,3

5 Середні витрати на 1
комплект
легалізованого
програмного
забезпечення

тис.грн. Внутрішній
облік

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Середні витрати на 
придбання 1 од. 
комп'ютерного 
обладнання

тис.грн. Звіт 0 4,9 4,9 0 5Д 5Д 0 0,2 0,2

7 Витрати на утримання 
1 установи

тис.грн. Звіт 1666,2 891,5 2557,7 1635,9 759,3 2395,2 -30,3 -132,2 -162,5

8 Середній розмір 
судового збору за 
подання одного позову

тис.грн. Звіт 1,3 1,3 0 0 -1,3 -1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
В цілому фактичне виконання ефективності від запланованого складає 94,8%



4 ЯКОСТІ
1 Ріст валової продукції 

сільського 
господарства по всіх 
категоріях господарств 
у  районі.

відс. С тати сти ч н и й
об л ік

0,1 °Д 0 0 -0,1 -о д

2 Частка вчасно 
виконаних доручень в 
загальній їх  кількості

відс. В н у тр іш н ій
о б л ік

100 100 100 100 0 0 .

3 Частка виконання 
місцевих бюджетів у 
загальній кількості 
бюджетів зведеного 
бюджету району

відс. Ф ін ан со ва
зв ітн ість

100 100 82 82 -18 -18

4 Частка
адміністративних 
послуг, що надаються 
ЦНАП до загальної 
кількості 
адміністративних 
послуг, що можуть 
надаватись ЦНАП

відс. В н утр іш н ій
об л ік

38 38 38 38 0 0

5 Частка
адміністративних 
послуг, що надаються 
в електронному 
вигляді ЦНАП

відс. В н у тр іш н ій
о б л ік

5,0 5,0 51,2 51,2 46,2 46,2

6 Частка задоволених 
звернень,заяв, скарг 
громадян України в 
загальній їх  кількості

відс. В н у тр іш н ій
об л ік

100 100 100 100 0 0

7 Частка прийнятих 
розпоряджень, рішень, 
наказів у загальній 
кількості розроблених

відс. В н у тр іш н ій
о б л ік

100 100 100 100 100 100 0 0 0

8 Рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в 
органах ДКСУ станом 
на 01 січня 2020 року

відс. Ф ін ан со ва
зв ітн ість

100 100 100 100 0 0



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення виникли в процесі виконання бюджетної програми через відсутність заборгованостей перед бюджетом, щодо стати податків 
та зборів, а також перед постачальниками робіт та послуг.
Фактична частка виконання місцевих бюджетів у  загальній кількості бюджетів зведеного бюджету району менше від затанованої, через 
невиконання дохідної частини загального фонду бюджету двома сільськими радами -  Попасненська та Новостепанівська. Причиною 
невиконання річних танових призначень по Попасненській сільській раді є ненадходження єдиного податку з фізичних осіб та тати за 
надання інших адміністративних послуг; по Новостепанівській сільській раді -нестата юридичнім особам орендної тати за землю та
земельного податку з фізичних осіб.__________________________________________________________________
Аналіз стану виконання результативних показників
Зменшення показника ефективності є незначним, пояснюється тим, що видатки є меншими від затверджених бюджетних асигнувань.
10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць__________________________________________________________________

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Затверджені кошторисні призначення загального та спеціального фондів державного бюджету по КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої 
влади у  Дніпропетровській області», дали можливість максимально забезпечити виконання вимог чинного законодавства з оплати праці та 
отатити фактично спожиті енергоносії та послуги зв ’язку в 2020 році.
Зменшення показника ефективності є незначним, пояснюється тим, що видатки є меншими від затверджених бюджетних асигнувань.

*  .  ---- - ■■■-
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

/у  V
І/ 2  V  Г--ч ,Голова Новомосковської районної державної 

адміністрації

Завідувач сектору планування видатків бюджету 
та фінансового забезпечення -  головний 
бухгалтер апарату райдержадміністрації

Михайло ВИШНЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ЄПАНЧА__________
(ініціали/ініціал, прізвище)


