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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 03 жовтня 2018 року №813)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Новомосковська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Новомосковський районний трудовий архів
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0180

(КПКВК МБ) (КФКВК)1
Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Стратегічна ціль

1 Програма розвитку комунальної установи "Новомосковський районний трудовий архів 2015-2020роки"затвердженна рішенням сесії Новомосковської районної ради № 14-17/УІІІ від 14.12.2018 року.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою
■рипе І

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

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

380 020,0 380 020,0 379880,79 379880,79 139,21 0,0 139,21

6. Напрями використання бюджетних коштів
тис с/ш ш 'ііі і

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів1

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд Р"

1 380 020,0 380 020,0 379880,79 379880,79 139,21 1 19.'1
Екномія фонду заробі гної Плати і а оплати за комунальні та крім комунальні послуги.



7. Видатки (надані кредити) 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) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд ; разом

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від ІЗ грудня 
2001 року № 2888-111, розпорядження Президента України « Про невідкладні 
заходи, щодо забезпечення національних архівних цінностей України» від 13 квітня 
2005 року № 957/2005-рп, розпорядження голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації« Про створення трудових архівів» від 27 грудня 2005 року 
№ 534-р-05, рішення Новомосковської районної ради від 15 березня 2012 року № 11- 
10/УІ.

380020,00 380020,00 379880,79 379880,79 139,21

/

0,00 139,21

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

№ з/п 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

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8

0210180 Підпрограма 1
Завдання І.Забеспечити задоволення соціальних потреб громадян щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів

1 затрат

кількість установ од. реєстраційні дані і і і і 0 0 0

кількість штатних одиниць од. статистична звітність 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

фонд заробітної плати грн. фінансова звітність 191604,00 191604,00 231689,74 231689,74 40083,74 0,00 40083,74

обсяг витрат на утримання грн. фінансова звітність 380020,00 — 380020,00 379880,79 — 379880,79 ■139,21 0,00 ■139,21



Збільшення фонду, заробітної плати за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року, виділенням додаткових коштів на премію , згідно рішення районної 
ради №  1 -29/УП від 18,0.9.20р.,залишку коштів по КЕКВ 2210, 2240 та 2270 з дозволу голови Новомосковської районної державної адміністрації та та службовим розпорядженням РФ У  №  
46 від 2 1 12.20р., які були перераховані на премію ( наказу Мін. Юстиції України №  3327/5 від 15.1 1.2011 року "Про умови праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної 
сітки).

2 продукту

кількість запитів юридичних осіб шт. данні первинної облікової 
інформації 350 350 358 . . . 358 8 0 .8

кількість запитів фізичних осіб осіб шт. данні первинної облікової 
інформації 600 600 696 . . . 696 96 0 96

кількість виданих довідок 
юридичним особам шт. данні первинної облікової 

інформації 350 350 358 358 8 0 8

кількість виданих довідок фізичним 
особам шт. данні первинної облікової 

інформації 600 . . . 600 696 . . . 696 96 0 96

* Кількість юридичних запитів збільшилась за рахунок проведення Пенсійним фондом інветарізації рахунків. Кількість запитів від фізичних осіб збільшилась у зв'язку з прийняттям на 
зберігання архів колгоспу "ім. Куйбишева".

3 ефективності

середня витрата на 1 видану 
довідку грн. розрахунок 0,30 . . . 0,30 0,40 . . . 0,40 0,10 0,00 0,10

середня кількість звернень на І  
шт. од. шт. розрахунок 475,00 . . . 475,00 527,00 — 527,00 ■ 52,00 о м 52,00

;
Середня витрата на 1 довідку збільшилась за рахунок збільшння витрат на утримання комунальної установи. Середня кількість довідок на 1 шт. од. збільшилась, у зв'язку з тим що у 2020 
році було прийнято до архівної установи на зберігання 7 архівних фондів



4 Я кості

питома вага наданих послуг до 
заявлених 100% — 100% 111% . . . ш % 11% 0 11%

У 2020 році до архівної установи було прийнято на зберігання 2 фонда, у зв'язку з цим збільшилась кількість запитів від фізичних та юридичних осіб.
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної

Директор КУ "НРТА"

Бухгалтер

Вікторія РИЖЕНКО
(ініціали та прізвище)

Оксана ЛЇЄНІЧУК
(ініціали та прізвище)

{Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції Наказів Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004, № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів України № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011/№ 1130 від 14.12.2015, № 813 від 05.10.2018}


