
Додаток 1
до Наказу департаменту економіки, 
фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради 
від 26.02.2018 № 47

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету

за 2017 рік

1. 1700000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1710000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний спеціальний разом загальний спеціальни разом загальни спеціальни разомфонд фонд фонд й фонд й фонд й фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7,392 7,392 7,392 7,392

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
за звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхилення

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом
загальний

фонд

спеці а 
льний 
фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

1710180 о т
К ерівництво і управління у 
відповідній сфері у містах, 
селищ ах, селах

7,392 7,392 7,392 7,392

1 1710180 0111
Виконання судових рішень та 

виконавчих органів 7,392 7,392 7,392 7,392

Усього 7,392 7,392 7,392 7,392



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної 
цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення щодо причин відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

загаль
ний

гЬ п н гг

спеці альн 
ий фонд

разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Регіональ
на
цільова
програма
1

Бюджетна 
программа 
"Виконання 

судових 
рішень та 

виконавчих 
документів 
дніпровсько 
ю радою та її 
виконавчими 
органами" на 

2017-2021 
роки

7,392 7,392 7,392 7,392

Усього 7,392 7,392 7,392 7,392
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено
паспортом
бюджетної
програми

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані 
кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1710180
Виконання судових рішень та 

виконавчих докум ентів

1 П оказники  затрат

1 1710180
обсяги витрат на забезпечення виконання 

рішень суду та виконавчих документів тис. грн. Рішення міської ради 7,392 7,392

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 П оказники  продукту

1 1710180
кількість рішень суду та виконавчих 

документів
ОД.

програмний продукт 
"Загальна канцелярія" 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



3 П оказники еф ективності

1 1 7 1 0 1 8 0
середні витрати на один виконавчий 

документ тис. грн. розрахункові дані 7,392 7,392

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

4 П оказники якості

1 1 7 1 0 1 8 0

відсоток рішень суду та виконавчих 
документів порівняно з попереднім 

періодом % розрахункові дані 100 100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3___________________________________________________________________________________________________(тис, грн)

Найменуван 
ня 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

Код загальний фонд спеціаль 
ний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальн

ий
бонд

спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

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).

____ Т.В.Янушкевич

(ініціали та прізвище)

М.Ф.Козінцева

(ініціали та прізвище)


