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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування

Адміністрація Самарського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44103861
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування

Адміністрація Самарського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44103861
(код за ЄДРПОУ)

4310160
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

0160 0111
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах_____________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів *

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

загальний фонд спеціальний
.фонд

усього загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

71 604,00 71 604,00 65 088,79 65 088,79 -6 515,21 -6 515,21

Усього 71 604,00 71 604,00 65 088,79 65 088,79 -6 515,21 -6 515,21

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бю джетної програми
(Залишок коштів за рахунок того, що не відбулася тендрна закупівля).

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
...... фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього



,/льтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
залишок коштів за рахунок того, що не відбулася тендерна закупівля.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної проп

44103861
000000172

11.03.2021 16:51:58
Виконання бюджетної' програми за показниками 000000172 від 10.03.2021 14:47:04

Голова адміністрації Самарського району Дніпровської міської

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер

ради
Юрій ФЕДЬКО 
(прізвище а ініціали)

Наталія КОТЛЯР 
(прізвище а ініціали)


