
Звiт
про виконання паспорта бюджетно] програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Украiни
26.08.2014 № 836
"(у редакцii наказу Мiнiстерства фiнанdв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 100000()
~амноJ К11асиф1кацil

видатl(lоВ та креднтуеання
м1сцеооrобюджету)

Департамент па~та_рекреацii. Днiп_ровськоi' мiськоi· ради
(наtlменуеання rоловноrо ро,nоl)Мника коwтiв мiсцееоrо бюджету) 43037107

(код ,аСДРПОУ;

2. 1010000
~<н,tноr класнфiкац;r

еидат1ов ra кредитузання
r,нсцееосо бюджету)

_I_Jеnартамент паркiе та peкpea4ii" Днiпровськоi· мiсько"~" Ради
(найщжувэння eiдnoeiд.iiль1,1oro виконааця) 43037107

(код 38 СДРПОУ)

3. _1017670
(код Проrрамнот клае11фмац1i
811Д ЭТ1(18 та кредитування

м.с цеесее бюд*ету )

7670
(код ТиnоеоТ nporp.iмнor
к.nаснф1кl!цri видаткi8 ~
креднrузання м1щееоrо

бюджету)

0490
(код Функц1ональtiОi

1СJ1 аснф1ццi1 видат11:1е тв
l(редитування бlОджетуJ

Внески_до ста
(наiiменуаання бюд:w:етноf nporpauи Уiдно 3 Тиrюеою nporpautIOю 11J1ЗС:11ф1кац~сю ем.даткrе та кред1пування ,.щ:4евоrо бюджету)

'екпв rосnодарювання 1210100000
(код бюджету)

4. Цiлi державног nолirики. на досяrнення яких сnрямовано реалiзацiю бюджетноi' nрограми

№з/п

'Роэвиток та пiдтримка niдприемств к_омунально·1форми впасност.
Цiль державнот nолiтики

5. Мета бюджетно; программ
Забезnечення <Ьvнкцiонування та безnе~iйноl роботи комунальних пiдn_е_исмств мiста

6. Заодання бюджетно"i nрограми

№з/n
Завдання

1 Фiнансова niдтримка КП "Парк культури та вiдnочинку Приднinровський"' ДМР
2 Фiнансова пiдтримка КП "Етнографiчнi парки Днinра"' ДМР
3 Фiнансова niдтримка КП "Мiська iнфрэструктура"
4 Фiнэнсова пiдтримка КП "Дирекцiя територiй i об"ектiв рекреацii"" ДМР
5 Фiнансова пiдтримка КП "Днiпровськi пороги" ДМР

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

rривеньНапрями використання бюджетних Затверджено у паспортi бюджетно·~ програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№з/п
коштiв • заrаnьний спецiальний

загальний фонд спецiальний фонд заrальний фонд сnецiальнийфонд фонд усьоrо усього
фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 t:1несок до статуrного каппалу к, 1 « 1 1арк

1 кулыури та вiдпочинку Приднiпровський» 8 992 909,00 8 992 909,00 8 992 909.00 8 992 909.00lдМР

2 Внесок до статутного капiталу КП
1 190 085,00 1190085,00 1 190 085,00 1 190 085.00"Етнографiчнi парки Днiпра" ДМР

3 Внесок до статутного капiталу КП "Мiська
77 435 600.00 77 435 600.00 77 435 600,00 77 435 600.00iнфраструктура" ДМР

4 Внески до статутного капiтапу КП "Дирекцiя
16 066 302,00 16 066 302,00 16 066 302.00 16 066 302.00територiй i об'сктiе рекреацil"ДМР

5 Внескидо статутного каnП-алу КП
1 880 513,00 1880513.00 1 579 815.00 1 579 815.00 -300698.00 -300 698.00

"Днiпровськi пороги" ДМР
Усьоrо 105 565 409,00 105 565 409.00 105 264 711,00 105 264 711,00 -300698.00 -300 698.00

Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коwтiв вiд обсягiе, затверджених у паспортi бюджетно..- программ
Напрям 5: Вiдхилення виникло у зв'язку зi зменшенням суми договору та економii. коuлiв вiд прооедення процедури закупlелi через систему ProZoпo

-



8. Вид атки (над анi кредити з бюджету ) на ре алiзац iю мiсцевих/регiональних програм , якi виконую ться в межах бюджетно] прогр ами

mивень

Затверджено у na cn opтi бюджегног програми Касо вi видатки (над анi кредити) В iдхилення
№ з/п Найменув ання мiсцевоi"/регiональноf прогр ами

загальний спецiальний за гальний сn ецiальний загальний спецiальний
фонд фонд

усього
фонд фонд

усього
фо нд фонд усього

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11,,,,~,,,•mo ' 11,са uп.:;;'-~•••• UU

капiталiв комунальних пiдприсмствДнiпровськоi'мiськоi·ради на 105 565409,00 105 565 409,0Q 105 264 711,00 105 264 711,0Q -300 698,00 -300 698,001 2016-2022 роки
Усього 105 565 409,00 105 565 409,00 105 264 711,00 105 264 711,00 -300 698,00 -300 698,00

9. Результативнi показники бюджетноi' nрограми та аналiз "i"x виконання:

ФактичнI результативн. показники, досягнуп за
Одниця Затеерджено у nacnopтi бюджетноi' програми рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з Вiдхилення№з/п Показники Джерепо iнформацi"i бюджетv\еимiру

сnецiальний спецiальний заrальний сnецiальнийзагальний фонд
фонд усьоrо загальний фонд

фонд усього
фонд фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Внесок до статутного капiталу КП «Парк кулыури та вiдпочинку Приднiпровський» ДМР

загоаг
Обсяг видаткiв що сnрямовуються на поповнення

1оiшення мiсько'i ради 8 992 909 8 992 909 8 992 909 8 992 9091 статутного капiталv пiдприсмства ГРН.
ПDOДVКlV

1висновок щодо
Кiлькiсть статутних завдань (проеедення енергоаудиту, надання внескiв до 20 20 20 201 lvтримання комvнального niдпnиемства) од. статутних капiталiв

еФективностi

1 Сеоеднi витрати на виконання одного статутного завдання ГРН. розоахvнковi данi 449 645,45 449 645.45 449 645,45 449 645,45
якостi

Спiвеiдношення суми nоловнення статутного капiталу до
94 94 94 941 розмiрv статvтного капiталv на початок оокv ВIДС. розnахvнковi данi

2 Внесокдо статутного капiталу КП "Етнографiчнi парки Днiпра "ДМР
затоат

Обсяг видаткiв. що спрямовуються на поnовнення
/оiшення мiсько'i оади 1 190 085 1 190 085 1 190 085 1 190 0851 статvтного капiтаnу пiдприсмства ГРН.

ПDОДVК1V
висновок щодо

Кiлькiсть статутних завдань (розробки проекту землеустрою надання внескIв до 12 12 12 121 Новобогооодиuько-,- фортеui) од статvтних капiталiв
еФективностi

1 Середнi витрати на виконання одного статvтного завдання ГРН. 1 DOзpaV\JUKOBi данi 99 174 99 174 99174 99174
якостi

Спiввiдношення суми поповнення статутного капiталу до
114 114 114 1141 looзмipv статvтного капiталv на початок nnlN ВIДС. розрахvнковi данi

З Внесок до статутного капiталу КП "Мiська iнфраструктура" ДМР
затоат

Обсяг видаткiв, що спрямовуються на поповнення
77 435 600 77 435 600 77 435 600 77 435 6001 статутного каniталv niдпоиемства ГРН. рiшення мiсько'i оади

ПDOДVКlV

висновок щодо
Юлыiсть стаrутних завдань (капiтальний ремонт та надання внескiв до 24 24 24 24

1 lоеконстрvкuiя nаокiв. сквеоiв та зелених зон мiста) ОД. статvтного капiталv

2 Сеоеднi витрати на виконання одного статvтного завдання ГРН. розnахvнковi данi 3 226 483 3 226 483 3 226 483 3 226 483
якостi

Спiввiдношення суми nоповнення статутного капiталудо
ВIДС. 1 оозрахvнковi данi 50 50 50 501 розмiру статvтного каniталv на початок оокv

4 Внескидо статутного капiталу КП "Дирекцiя територiй i об'сктiв рекреац,С' ДМР
затоат

Обсяг видаткiв, що сnрямовуються на поповнення
16 066 302 16 066 302 16 066 302 16 066 3021 статvтного капiталv niдпоисмства ГРН. 1 оiшення мiсько'i ради



ПРОДVКlV

lод
1 висновок щодо 1

1
411 411 1 411 411 1 11

IКiлькiсть статуrних завдань (утримання комунального надання внескiв до1 гцдпоиемства) статvтних капiталiв
еФектмвностi

1 IСереднi вигоати на виконання одного статутного завдання I ГРН. 1оозоахункоы данi 1 1 391 861,031 391 861,031 1 391 861,031 391 861,031 1 1якостi

1
'Спiввiдношення суми поповнення статутного капiталудо

lвщс. lоозоахvн,овi данi 1 1 1271 1271 1 1271 1271 1 11 розмiоv статутного капiталу на початок року
51Внески до статутного капiталу КП "Днiпровськi пороги" ДМР

затоаг

1

IОбсяг видаткiв, що сnрямоеуються на поповнення
lгРн. 1рiшення мюько) ради 1 1 1 880 5131 1 880 5131 1 1 579 8151 1 579 8151 1 -300 6981 -3006981 статутного капiталv пiдnрисмства

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими оезvльтативними показниками
Вiдхилення виниклоу зв'яэк» зi зменшенням сvми договору та економ/f коштiв вю проввдвння пооивдуои закvпiвлi через систему ProZorro
ПDOДVКlV

глькiсть статуrних завдань (розроопення проекпв

lод
1 висновок щодо 1

1 171 171 1 171 171 1 1

землеустрою, 1нвентаризац~я зелених насаджень та надання внескiв до
1 нерухомого майна) статvтних каniталiв

ешекгивносп

1 lсеоеднi витрати на виконання одного статутного завдання lrPH. lpoзpaV\/l.lкoвi данi 1 1 110 6181 110 6181 1 92 930,31 92 930,31 1 -17 687.71 -17 687,7
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнуrими оезvльтативними показниками
Вiдхиленнявиникло v зв'яэкv эi змвншенням суми договору та еконоы:кошлнв вiд пооведення процедvои закvпiелi через систему ProZorro
якостi

1
l~iв~iдношення суми поповнення статуrноrо капiталудо

1 ВIДС. 1 розрахунковi данi 1 1 441 441 1 441 441 1 11 змiру статутного капiталv на початок рокv
Аналiз стану виконання результативних nоказникiв
Вiдхилення еиниклоу зв'язку зi зменшенням суми договору та е..:ономi'i коwтiв вiд проведення пооuедvои закупiвni через систему ProZorro

10_ Узагальнений висновок про виконання бюджетно'~" програми.

Вiдхилення виникло у зв'язку зi зменшенням суми договору та

• Зазначаються вd напрями використання бюджетних коштiв. з

Директор департаменту паркiв та рекреаи,JiДнiпро
мiськоiради

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер вiддiлу
бухгалтерського обпiкута звiтностi

iлi \lерез систему ProZorro

Олександ.Е, БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал. прiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiaли/iнiцian. nрiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно; програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
IКТПКВК МБ)

2. 1010000
IКТПКВК МБ)

З. 1017670
IКТПКВК МБ)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськог мiсько"i ади
(найменування головного розпорядника)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськог мюькот ади
(найменування вiдповiдального виконавця)

0490
(КТКВК)(1)

4.Резулыат аналiзу ефективнстi

Внески до статутного капiталу суб'сктiв господарювання
(найменування бюджетно! програми)

№ Кiлькiсть набран их балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюджетно"i програми Висока середня Низька

ефективнiсть ефективнiсть ефектввнтстъ1 2 3 4 51 Пiдпрограма 1: Внески до статутного капiталу суб'скпв господарювання х х х1.1 Напрям 1: Внесок до статутного капiталу КП «Парк купьmурu та еiдпочинку Приднтровський» ДМР
225.001.2 Напрям 2: Внвсок до статутного капiтапу КП "Етнографiчнi парки Днiпра "ДМР
225,001.3 Напрям 3: Внвсок до статутного капiталv КП "Мiська iнwoacm_py_кmvpa"ДМР

100,001-4 нвпов« 4: Внески до статутного капiталу КП "Дuрекцiя територiй i об'скт.в рекреаЦJУ'ДМР 225,001.5 Напрям 5: Внески до статутного капiталу КП ''Днiпроеськi пороги"ДМР
184.00Загальний_резvльтат о_уiнки пiдпрограми 1:

191,80Загальний_результат оцiнки програми:
191,801. Зазначаються всl nlдnporpaми та налрями. як1 еключею д,о зв1ту nров емконавня паспорту бюджетно~ лрограми.

5. Поглиблений аналiз причин низькот ефекгивносп

2
з/п Назва завдання бюджегнот програми

несок до статутного каппапу кька

ояснення щодо причин низько, е ективност,, визначення актортв
че ез якi не осяrн то запланованих ез льтатiв

Кошти використанi вiдповiдно до отриманоrо ф1нансування

Директор департаменту паркiв та
Днiпровськоi мiськоi ради

Начальник вiддiлу-головний бух
вiддiлу бухгалтерського облiку т

Вiдхилення виникло у эв'яэку зi эменшенням суми договору та економ1·1 коштiв вiд
п оведення п о ед и зак niвni че ез систем ProZorro

Олексаt1др БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнщiал, nрiзвище)

Людмиля KABEPIHA
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Украi'ни
2608.2014 №836
"(у редакцП наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни
вiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
~амно"i кnасифiкацii

аидаткiв та кредвтуаання
мiсцеаоrо (Sюджету)

_Департамент паркiв та рекреацif Днiпровськоi' мiськоi' ради
(найменувэння rолоеноrо розnоря.дника кошriв -Micцeaoro бюджету; 43037107

{код за €:ДРПОУJ

2. 1010000
{код Проrрамно"i кnасифiкацii

еиданiв та кредитування
мiсцевого бюАжету)

Департамент паркiв та рекреацif_Днinровськоi' мiськоi'_flа,[\и
(найменування еiдnовiдальноrо виконавця) 43037107

(код за Е:ДРПОУ)

3. 1017363
(код Проrрамноi' класифiкацi'i
виаатме та кредитування

мiсцееого бюджету)

7363
(код TиnosoY nporpaмнoi
класифiкацii е1-1даткiв та
кредитування мiсцевоrо

бюджету)

0490
(код ФункцiональноI

кnасифiкацН вида1кiв та
кредитування бюджету)

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо сошапьно
економiчного розвиткуокремих територiй
(найменування бюджетноi nрограми эriдно з Типовою nрограмною класифiкацiсю видаткiв та креаигування

мiсчееого бюджеrу)

12101000000
(код бюджету)

4. Цiлi державно! nолiтики, на досягнення яких сnрямовано реалiзацiю бюджетно~ програми

№з/n

Соцiально-економiчний розвиток окремих територь
Цiль держаеног nолiтики

5. Мета бюджетноi' nрограми
Пiдвищення_f)iвня благоустрою та ство_f)ення належних умов для занять фiзичною культуроюта СПОFТОМ

6. Завдання бюджетноi' nрограми

№з/n

Розвиток соцiальноi' iнфраструктури мiста
Завдання

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та наnрями використання бюджетних коштiв за бюджетною nрограмою

rривеньНаnрями використання бюджетних Затверджено у nacnopтi бюджетно'~ nрограми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№ з/n
коштiв • загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiапьнийфонд фонд усього

фонд фонд усього
фонд фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111-'еконструкцrя MIHl·-.,y,vОЛЬНОГО

1 майданчика з навчально-тренувальних
1 500 000,00 1 500 000,00

·1 500 000,00 ·1 500 000,00
занять дитячо-юнацького футболу на
теоитооii' сквеоv "Амурський парк"
Придбання обладнання для дитячих

2 iгрових майданчикiв (1 комплект) по вул. 600 000,00 600 000,00 592 492,63 592 492,63 .7 507,37 .7 507,37Електричнiй, 28, м.Днinро
Придбання спортивно-iгровоi' конструкцii' (1

3 комплект) по вул. Станiславського 1 494 000,00 1 494 000.00 1 470 060,00 1 470 060,00 -23 940,00 -23 940,00'(гiдропарк "Приднiпровський"J, м.Днiпро
Усього 3 594 000,00 3.594 000,00 2 062 552,63 2 062 552,63 ·1 531 447,37 -1 531 447,37Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за наnрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у nacnopтi

бюджетно'~ nрограми



1

Напрям 1: Вiдхилення виникло iз-за дооформлення документiв по землi, для подальшог реконструкцif мiнi-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу натеригорп скверу "Амурський парк"
Напрям 2: Неповне освоения коштiв бюджету пояснюсться екномiсю коштiв при проведенi публiчних закупiвель.
_Напрям 3: Неповне освоения коштiв бюджету пояснюсться екномiсю коштiв при проведенi публiчних закупiвель.

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетно'i програми

гоивеньЗатверджено у nacnopтi бюджетно'i
Касовi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

№ з/n Найменування мiсцево'f/регiонально'i nрограми програми
загальний сnецiальний загапьний сnецiальний загальний сnецiальнийфонд фонд усього

фонд фонд усього
фонд фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Програма економiчного i соцiального розвиткумiста на 2020 рiк 3 594 000,00 3 594 000,00 2062 552,63 2 062 552,63 -1 531 447,37 -1 531 447,37Усього

З 594 000,00 З 594 000,00 2 062 552,63 2 062 552,63 -1 531 447,37 -1 531 447,37
9. Результативнi показники бюджетно'i nрограми та аналiз тх виконання:

Затверджено у nacnopтi бюджетно; Фактичн: результативнr показники,
досягнутi за рахунок касових видаткiв Вiдхилення

№з/п Показники Одниця
Джерело iнформацir nрограми

(наданих коедипв з бюджету)вимiру
загальний / сnецiальний / загальний I сnецiальний 1

загальний фонд j спецiальний фонд jфонд фонд усього
фонд фонд усього усього1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 1 12 1 131 Придбання обладнання для дитячих iгрових майданчикiв (1 комплект) по вул. Електричнiй, 28, м.Днiпрозатрат

1 Обсяг видаткiв ГРН. рiшення мiсько'i ради 1 600 0001 600 ООО 1 592 492,631 592 492,63 1 -7 507,371 -7 507,37
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими резvльтативними показниками
Неповне освосння коштiв бюджетупояснюсться екномiсю коштiв при проведенi публiчних закупiвель.
продукту

11 кiлькiсть комплектiв обладнання lод. !договори 1 1 11 11 1 11 11 1 1
ефективностi

1 lсереднi витрати на придбання комплекту IГРН 1 розрахунковi данi 1 1 600 0001 600 0001 1 592 492,631 592 492,631 1 -7 507,371 -7 507,37
Пояснення щодо причин розбiжн ей мiж 1Женими та досягс ,ми ,ними показниками/Неповне освосння кошт,в бюджеrт

п

Пояснення_igoдo причин розбiжностей мiж_:~_атвердженими та досягн_ут:имирезультативними показниками
Неповне освосння коштiв бюджетупояснюсться екномiсю коштiв n_JJ_u проведенi публiчних закупiвель.lякостi

J"1дсоток виконання реконструкцiТмiнкрутбольного l 1
майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-

1 юнацького футболу на територif скверу "Ам_урський парк" Bll\C. розрахунковi данi
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж_затвердженими та досягнутими _р_езультативними показниками 1 1 1 1 1 1 1Jезультативними показниками
Неповне освосння коштiв бюджетупояснюсться екномiсю коштiв при проведенiпублiчних закупiвель.

21Придбання спортивно-iгрово'i конструкцi'i (1 комплект) по вул. Станiславського (гiдропарк "Приднiпровський"), м.Днiпро

1
затрат

1

1 1обсяг видаткiв IГРН. lрiшення мiсько'i ради 1 1 1 494 0001 1 494 0001 1 1 470 060/ 1 470 0601 1 -23 9401 -23 9401
Пояснення щодо причин розбiжностеи мrж затвердженими та досягнvтими результативними показниками
Неповне освосння коштiв бюджетvпояснюсться екномiсю коштiв при проведенiпублiчних закупiвель.
якостi

11 Кiлькiсть комnлектiв обладнання IОД. lдоговiр 1 1 11 11 1 11 11 1 1
/ Вiдсоток nридбання обладнання для дитячих iгрових

/вщс. lрозрахунковi данi 1 1 100/ 100/
1 981 981

1 -21 -2

2 майданчикiв
Пояснення ~ озбiжностей мiж затвердженими та сягнутими ;ними показниками~ ~~-eoci коштiе 1джеп >сться екном

l 1 100/ 100/ j 991 9~
1 -11 -1

Пояснення щодо причин _розбiжностей мiж_затвердженими та досягнvтими результативними показниками
lj_еповне освосння коштiв бюджету пояснюсться екномiсю коштiв пр_и проведенinх§лiчних закупiвель.
ефективностi

1 l_с:ереднi вит_р_ати на nридбання комплекту IГРН. lрозрахунков, данi 1 1 1 494 0001 1 494 0001 r 14700601 1 470 060
Пояснення щодо причинрозбiжностей мiж затвердженими та досягнvтим_и результативними показниками
lj_еповне освосння коштiв бюджету пояснюсться екномiсюкошт,в при проведенi публiчних закхпiвель

-23 940 -23 940

затратЗI Реконструкцiя мiнi-_<Рутбольного маiщанчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на територi'i скверу "Амурський парк"

ilОбсяг еидаткiв
lГРН. /рiшення мiсько'i ради 1 l 1 500 0001 1 500 ООО/

1

1 J l l _:_1_500000/
l

-1 500 oo:o:J
~~-;;;;;.---::~



п
·-··-··-· ...,. '""-\..,,Ч.., ....,..,,..-.п tJV.)Vl/1\ПV\,,lt;:t"I МI.Ж .Jdlt:i~рдженими та досягн ими рез льтативними показниками
Вiдхилення виникло iз-за дооформлвння документiв по землi, для подгльию:реконструкц!i'мiнi-ф тбольного мейдгнчикг з навчально-трен вальних занять дитячо-юнацького футболу на mepumopiiскверу "Амурський парк"прод

1 Кiлькiсть комплектiв обладнання ОД. договiр 1 1 -1 -1Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн ими результативними показниками
Вiдхилення виникло (э-эв доофо ипення документiв по звмт, для подвльшсареконструкцii мiнi-ф тбольного мвйдгнчикэ з навчально-тренувальних занять дитячо-юнэиькогофутболуна територП скверу "Амурський парк"ефективностi

1 середнi витрати на лридбання комплекту ГРН. розрахунковi данi 1 500 ООО 1 500 ООО
-1 500 ООО -1 500 ОООПояснення щодо причин розбiжностеи мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вiдхилення виникло iз-за дооформлвння документiв по землi, для поделыиа реконструкцiiмiнi-фуmбольного мейдвнчикг з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболх_ на теритоой скверу "Амурський парк"якостi

Вiдсоток виконання реконструкцi"i мiнi-футбольного
100 100

-100 -100
майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-

1 юнацького футболу на територп скверу "Амурський парк" ВIДС. розрахунковi данi
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затве ними та досяп ~вними показникамиПояснення _щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими рез1льтативними показниками
Вiдхилення виникло iз-за дооформлення документiв по земт, для подвлыиа реконструкиймiнi-футбольного майданчика з навчально-трен_у_вальних занять дитячо-юна1JЬкого футболуна mepumopli" скверу ·дмурський парк"
Аналiз стану виконання рез_ультативних показникiв

IВiдхилення виникло iз-за дооформлення документiв ло земru, для подальшоi реконструкцi·, мiнi-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького фуrоолу на територr"i скверу "Амiрський парк'', пояснюетьсяекномiею коштiв при проведенi nублiчних закупiвель,
1
]

1 О. Узагальнений висновок про виконання бюджетно"i програми.

Директор департаменту паркiв та рекреаи,ПДнiJ
мiськоrради

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно'( програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВКМБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1017363
(КТПКВК МБ)

Департамент паркiв та рекреацi'i Днiпровсько'i мiсько·, ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент паркiв та рекреацi'i Днiпровсько'i мюькот ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

0490
Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
те ИТО iй

(КТКВК)(1) (найменування бюджетно; програми)

4.Резулыат аналiзу ефективнстi

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/п Назва пiдлрограмi/завдання бюцжегнот програми Висока Середня Низька

еmективнiсть ефективнiсть еmективнiсть
1 2 3 4 5
1 11 пдпрограма 1: виконання 1нвестиц1иних проекпв в рамках зшиснення захошв щодо сошапьно- х х хекономiчного оозвиткv окоемих теоитооiй
1. 1 IНапрям 1: РеконструкЦ1я м1ж-футоопьного мвиовнчикв з нгвчвяьно-тренувепьних занять оитячо-юнацького

0,01 chvmбoлv на теоитоойскверу "Амурський парк"

1.2 Напрям 2: йридбвняя сбпвднэння для дитячих iгрових майоанчиюв (1 комплект) по вул. Електричн,й, 28,
197,70м.flнinoo

1.3 Напрям З: придбення споотивно-иоово;конструкЦf[ 11 комплект) по вул. Стенслевськоео (едропгрк
197,40"йоиднтосвський"), м.Днiпро

Загальний оезvльтат оuiнки тдпоогоеми 1: 131,70
Загальний результат оцiнки програми: 131,70

1. Зазначаються ее, ПJАnроrрами та наnрями. як, включен, до эвпу пров емконаняя паспорту бюАжетно1 nрограми.

5. Поглиблений аналiз причин ниэьког ефективностi

2

з/п Назва завдання бюцжетног лрограми ояснення щодо причин низько: е ективносп, визначення актортв
че ез якi не осягн то запланованих ез лыатiв

Начальник вiддiлу-го

43037107
1 811~он11111iА бюджетноl nроrрами 3

шхипення виникло .з-эа доо ормлення покуменпв по земгп. для подальшо1
реконструкц11 мiнi-футбольного майданчика з навчально-тренувапьних занять дитячо-

тбол на те ито 11 скве "Ам сы<ий па к"

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Людмила KABEPIHA
(1нщ1али/iн~цiал, пр1звище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетно. програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра"iни
26.08.2014 № 836
"(у редакцП наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра"iни
вiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
(код Програанот класифiкацii
еидаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

Департамент паркiв та рекреацi"i Днinровсько"i мiсько"i ради
(найменування rоловноrо розnорядника кошпв мiсцееого бюджеrу)

2. 1010000
(код Проrрамно·i класифiкацii

видаткiв та кредитуеання
мiсцевоrо бюджету)

Департамент паркiв та рекреацп Днiпровсько"i мюьког ради
---- ---- - (найме~дnовiдального еиконавЦЯ)

3 1013210 3210 1050
(код Програмнот kЛасифiкацi·i
видаткiв та кредитування

мiсцевоrо бюджету}

(код Тиnовоi' nporpaмнoi"
класиф1кацti видаn:iв та
кредитування мiсцевоrо

бюджету)

(код Фуt1кц1онально'i
класифiкацli видат1<iв та
кредитуеання бюджету)

Органiзацiя та проведення громадських робiт
(найменування бюджетноI nрограми эгiдно э Типовою nроrрамною кnасифiкацiсю видатхiе та кредитування

мiсцевоrо бюджету)

43037107
(код за (;;ДРПОУ)

43037107
()(ОД за Е:ДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

4. Цiлi державно", полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетног програми

№зln Цiль державнот полiтики
3абезпечення державного регулювання ринку працi для сприяння зайнятостi населення

5. Мета бюджетнот програми
Сприяння зайнятостi громадян, якi потребують соцiального захисту i не здатнi на рiвни умовах конкурувати на ринку працi

6. Завдання бюджетног програми

№зlп Завдання
Надання соцiальних послуг не зайнятим громадянам мiста та профiлактика настання безробiття

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

гривень
Напрями використання бюджетних 3атверджено у паспортi бюджетно'i програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№ зln загальний спецiальний загальний спецiальний загальнийкоштiв •

фонд фонд усього
фонд фонд усього

фонд спецiальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111vрганIзацIя та проведення оплачувальних
1 громадських робiт, залучення до участi в 285 948.00 285 948,00 194 052.30 194 052,30 -91 895.70 -91 895,70них безообiтних

Усього 285 948,00 285 948.00 194 052,30 194 052,30 -91 895,70 -91 895,70
Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у nacnopтi бюджетно"i

програми
Напрям 1: Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено165 га. територi'i, але фактично обробпено 69га



8. Видатки (наданi кредити з бюджету ) на реалiзацiю мiсцевих/реriональних проrрам, якi виконуються в межа х бюджетног про грами

гоивень
Затверджено у паспортi бюджетно;

Касо вi видатки (наданi кредити) Вiдхилення№ з/п Найменування мiсцево"i/регiонально"i програми проrрами
загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiальний
фонд фонд усього

фонд фонд усього
фонд фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма зайнятостiнаселення v мicmiДнinpi на 2017-2021 раки 285 948,00 285 948,00 194 052,38 194 052,38 -91 895,62 -91895,62Усього 285 948,00 285 948,00 194 052,38 194 052,38 -91 895,62 -91 895,62

9. Результативнi показники бюджетно! програми та аналiз тх виконання:

Затверджено у паспортi бюджетно"i Фактичн, результативн, показники, досягнут, за
рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з Вiдхилення№з/п Показники Одниця

Джерело iнформацif програми
бюджету)вимiру

загальний I спецiальний 1 загальний I спецiальний заrальний 1 спецiальний 1фонд фонд усього
фонд фонд усього

фонд фонд усього1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 10 11 1 12 1 131 Органiзацiя та проведення оплачувальних громадських робiт, залучення до участi в них безробiтних
затрат

обсяг виграт на органiзацiю та проведення rромадських
285 948,001

1
285 948,00 194 052,381 194 052,38 -91 895,621

1 -91 895,621 робiт ГРН. рiшення мiсько"i ради
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Планувалось, що на еоомвдських роботах буде оброблено165 га. твоиторй, але фактично оброблено 69га, тому iвитрачено менше кошпнв.
продукту

1
1 1 плаща паркiв lгд 1 Генеральний план

1 1661 1 1661 691
1 691 -971 1 -971м.сга

Пояснення щодо причин розбiжностеи мiж затвердженими та досягнvтими результативними показниками
Планувапось, що на гроиэдських роботах буде оброблено165 га. територй, але фактично оброблено 69га.

21кiлькiсть працiвникiв ь, 1Табелi облiку
1 121 1 121 121 1 121 1 1

робочого часу
ефективностi

1 lсереднi витрати на утримання 1 га теригорй парку IГРН 1 розрахунковi данi 1 1 727,261 1 1 727,261 2 812,361 1 2812,361 1085,101 1 1 085,10
1
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн;i!ИМИ результативними показниками

п

Пояснення _LЦодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн~и результативними показниками
Фактично обробпено 69га, кiпькiсть працiвниюв не зменшилась, то~се~днi витрати на утримання 1 га mepumop,i парку збiльшипись

21середнi вит_е_ати на одного працiвника за 1 мiсяць IГРН. lрозрахунковi данi 1 5 925,001 1 5 925,00
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

16171,04 16171,04 10 246,04 10 246,04
Фактично обробпено 69га, кiлькiсть працiвникiв не зменшилась, тому середнi витрати на уmримання 1 га mepumop,1" паЕ_кузбiльшились
lякостi

Тв]д.соток виконан_ня програми органiзацiя та nроведення I j . ~ 1 100/ / ~ 681
1 lr2омадських робот _ ВIДС. розрахунков,ванi 1

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутимирезультативними показниками
Планувапось~що на громадських_р_оботах буде оьроопено165 га. mepumopli; але фактично обр_облено 69га, тому i вiдсоток виконання менше нiж ппанувалося

J ~
l

-321 l -32/

IАналiз стан_у виконання результативних показникiв
Ппанувалось, що на громадських роботах буде обробпено165 га. територi"i, але фактично оброблено 69га.
1 О. Узагальнений висновок про виконання бюджетно"i програми.

• Зазначаються всi напрями використання бюджетних коштi

Директор департаменту паркiв та рекреац11-Дн1,
мiськоi"ради

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi

Олександ.Е_ БУЙВОЛЮК
(iнiцiапи/iнiцiал. лрiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiапи/iнiцiап, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно'i програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1013210
(КТПКВК МБ)

Департамент паркiв та рекреацiУ ДнiпровськоУ мюько] ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент паркiв та рекреацв· Днiпровсько·, мюькот ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

1050
(КТКВК)(1)

Органiзацiя та проведення громадських робiт
(найменування бюджетно] програми)

4.Результат аналiзу ефективнстi

No Кiлькiсть набраних балiв
Назва пiдпрограмi/завдання бюпжетног програми Висока середня Низьказ/п

ефективнютъ еmективнiсть ешектмвысть
1 2 з 4 5
1 Пiдпрограма 1: u□ганiзацiя та проведения гоомадських ообiт х х х
1.1 Напрям 1: ОрганiзаЦJЯ та проведвння оппачувальних гронвдських робiт, залучення до участ, в них

250.00безообiтних
Загальний резvльтат ошнни тдпооговми 1: 250,00
Загальний результат оцiнки програми: 250,00

1. Зазначаються всl пщпрограми та наnрями. як1 включен. до эвпу пров виконання паспорту Qюджетно1 программ

5. Поглиблений аналiз причин ниэькот ефективностi

Назва завдання бюцжетнот програми
сягн то заплан

акторав
ьт тiв

Днinровсько"i мгськот ради Олександр БУЙВОЛЮК
(iнщiали/iн1цiаn, прiэвище)

Начальник вшдшу-головний бухгал
вiддiлу бухгалтерського облiку та звi Людмила KABEPIHA

(iнiц1али/iнiц1ал, nрiзвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетно. програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укратни
26.08.2014 № 836
"(у редакцп наказу Мiнiстерства фiнансiв Украi"ни
вiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
\«од 1lporpaмнoi' класифiкацfl
видап.iв 1а кредитуеання

мiсцевого бюджету)

_Департамент паркiв та рекреацПДнiпровськоi" мюькот ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевоrо бюджету) 43037107

(код за Е;ДРПОУ)

2. 1010000
iкод йрограмног класифlкацfi
видаткrв та кредитуеання
мiсцевоrо бюджету)

3. 1013242

Департамент паркiв та рекреацi'i Днiпровсько'i мiсько'iради

(код Програмно: класифiкацii
видегк.в та кредитування

мiсцевоrо бюджету)

(код Типовоi проrрамноi'
кnасифiкацii еидаткiв та
креди,ування мiсцевоrо

бюджету)

(найменуваннR вiдnовiдальноrо виконавця)

(«од Функцiональноi·
масифiкацii видаткiо та
кредитування бюджету)

lншi заходиу_ сферi соцiального захисту i соцiального забезпечення
(найменування Сюджетноi" програми згiдно 3 Типовою nроrрамною класифiкацitю видаткiв та кредиtуванн.я

мiсцевоrо бюджету)

43037107
(код за Е:ДРПОУ)

3242 1090
12101000000
(код бюджету}

4. Цiлi пержавнот полiтики. на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетно! програми

№з/п

!Соцiальна допомога та niдтримка окремих категорiй населення, а також виконання эаход.в передбачених цiльовими програмами соцiального захисту

Цiль державно'i полiтики

5. Мета бюджетно) програми

_Спрямовано на проведення заходiв та iн_формацiйних кампанiй_._створення со_l!i_альних та економiчних умовдля належного функцiонування розвитку сiм"1 як основи су_спiльства

6. Завдання бюджетно;- програми

№ з/п

Забезпечення проведення заходiв та iнших видаткiв у сферi соцiального захисту i соцiального забезпечення
Завдання

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною nрограмою

rривеньНапрями використання бюджетних Затверджено у паспортi бюджетно;- програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№ з/п загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiальнийкоштiв *
фонд фонд усього

_(j)онд фонд усього
фонд фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Органiзацiя та проведення суспiльно-

250 000,00 250 000,00 86 362,77 86 362,77 -163 637,23 -163 637,23
корисних робiт

Усього 250 000,00 250 000,00 86 362,77 86 362,77 -163 637,23 -163 637,23Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi
бюджетно'i проrрами

Напрям 1: Планувалось, що до суспiльно-корисних робiт буде залучено 43 людини, але фактично вiдпрацювали 16 чоловiк.



8. Видатки (наданi кредити э бюджету ) на реалiэацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межа х бюджетног про грами

гоивень
Затверджено у паслортi бюджетнот

Касовi видатки (наданi кредити) Вiдхиленняпрограми№э/п Найменування мiсцевоНре гiонально"f програми
эагальний слецiальний эагальний слецiальний загальний спецiальний

фонд Фонд
усього

фонд фо нд
усього

Фонд фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111n ... ,.,,,,,,... ,, ... , .... ГЗ11 ... ,........... .,_,,

демографiчного розвитку, попередження насильства в ciм'I·та 250 000,00 250 000,00 86 362,77 86 362,77 -163 637,23 -163 637,231 протидiiтогрiвлi людьми на 2018-2022 ооки"
Усього 250 000,00 250 000,00 86 362,77 86 362,77 -163 637,23 -163 637,23

9. Результативнi покаэники бюджвтног програми та аналiз "fx виконання:

Затверджено у паспортi бюджетно] Фактичн, результативн, показники, досягнут,
за рахунок касових видаткiв (наданих Вiдхилення№э/п Покаэники Одниця Джерело iнформацi"f програми

кредипв з бюджету)вимiру
эагальний I спецiальний 1 загальний спецiальний 1 загальний 1 спецiальний 1
фонд фонд усього фонд фонд усього

_фонд фонд усього
1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 9 1 10 11 1 12 1 13

1 Органiзацiя та проведення суспiльно-корисних робiт
затрат

Обсяг витрат у сферi соцiального эахисту i соцiальног
Jрiшення мiсько"f радиJ 250 0001 l 250 oooj 86 362,77

1
86 362,77 -163 637,231

1
-163 637,231 забезпечення ГРН.

_r,_ояснення щодо причин розбiжностей мiж затве_l)_д_женими та досяrнутими результативними показниками
Планувалось, що до суспiльно-корисних робiт буде залучено 43 людини. але фактично вюпреиювели 16 чоловiк, тому с економiя.
продукту

11 кiлькiсть працiвникiв IОСIБ lтрудовий договiр 1 43
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

43 16 16 -27 -27

Планувалось, що до суспiльно-корисних робiт буде залучено 43 людини, але фактично вiдпрацювали 16 чоловiк
ефективностi

1 lсереднi витрати на одного працiвника IГРН. lрозрахунковi данi 1 5 8141 1 5 8141 5 397,681 1 5 397,68
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими _еезультативними показниками

-416,32 -416,32

Планувалось, що до суспiльно-корисних робiт буде залучено 43 людини, але фактично вiдпрацювали 16 чоловiк, тому i зменшилися середнi витрати на одного працiвника
якостi

1 lвiдсоток виконання суспiльно-корисних робiт IBIДC. lрозрах_унковi данi 1 100
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

100 35 35 -65 -65

Виконання результативних показникiв показус наслiдки, якi виникли через поширення коронавiруснот хвороби в звытномуроцы
Аналiз стану виконання результативних показникiв
Планувалось. що до суспiльно-корисних робiт буде залучено 43 людини, але фактично вiдпрацювали 16 чоловiк.

10. Уэагальнений висновок про виконання бюджетноi проrрами.

Планувалось, щодо суспinьно-корисних робiт буде залучено 43 людини, але фактично вiдпрацювали 16 чоловiк

• Зазначаються всi напрями використання бюджетних коштiв,

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнщiал. прiзвище)

Людмила КАВЕР/НА
(iнiцiaли/iнiцian, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно? програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1013242
(КТПКВК МБ)

,епартамент паок'в та рекреа_ц[_,Ц_нiпровсько'i мiсько'i Ра_8и
(найменування головного розпорядника)

епаотаменг паоюв та рекреа_уii'_Днiпровсько'i мiсько'i РЭ.,l!И
(найменування вiдповiдаnьного виконавця)

1090
(КТКВК){1)

4.Резуnьтат аналiзу ефективнстi

lншi заходи у сферi соцiаnьного захисту i соцiаnьноrо забезпечення
(найменування бюджетно'! програми)

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/n Назва пiдnрограмi/завдання бюпжвтног nрограми Висока середня Низька

еd>ективнiсть еФективнiсть еd>ективнiсть1 2 3 4 51 ПiдпроГDама 1: lнwi заходи у сфеш соцiального захисту i соцiального забезпечення х х х1.1 Напрям 1: Органiзацiя та пооввдення суспiльно-корисних робiт
152,80Загальний оезчпьтвт оцiнки тдпооговми 1:
152,80Загальний результат оцiнки програми:
152,80

1. Зазначаюгься вс! niдnporpaми та наnрями. як) sключенi до звiту npos вмкснання паспорту бюджетноI nрограми.

5. Поглиблений аналiз причин низько'i ефективностi

NO
Назва завдання бюцжетног програми пояснения щодо причин ниэько: ефекгивностт, визначення факторгаз/n чеоез якi не nосягн_уто запланованих оезvльтатiв1 2 311 11дnроrрама 1: Напрям 1: орган.эашя та проведення суспшьно-корисних 11 шанувапось, що до сусгильно-корисния робп t>уде залучено 4J людини. ane фактично[робп вiдпоацювали 16 чоловiк.

Начальник вiддiлу-гол
(niдnиc)

Олександ.1?. БУЙВОЛЮI{
(1нiцianи/iнiцian. прiзвище)

Людмила KABEPIHA
{iнiцianи/iнiцiaл, прiзвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетно! програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Украi'ни
26.08.2014 №836
"(у редакцii наказуМiнiстерствафiнанdв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року№ 1209)"

1. 1000000
(код Проrрамноf k11аснфiцщii

еидатх1в та кредитуеання
м1сцевоrо бюджету)

Департамент nаркiв та рекреацйДнiпроосько1· мiсько'f ради
--- - (найменування ronoвl-lOt"o ро3nормннка коwтiе мiсцевоrо бt<Jд)l(eryJ 43037107

(код 3а СДРПОУ)

2. !0..!.0000
((од Програмноt кnасиф1ка~

В11Даn1в та кред11туеання
мiсцееоrо бюджету )

_департамент nаркiв та рекреацПДнinровськоi мiсько·i ради
(на111менувэння ещnое~лаnьноrо енконаоця)

43037107
(1:од 38 СДРПОУ)

3. ~ 4081
(код Прирамно1 кщ1сиф,кацI1
в11датк,в та кредитуеання

мтецееег о бюджету )

0829
(l(ОЛ Tиnoeoi nporpaмщ»f
к.nас11фtкац1i видаа1е т,~
крслнтуеання МIСЦевоrо

бlОд)!<;ету)

(код Фун1:Цjональноl
класнфtкац11 емдат1ш1 та
кредитуеан11я бюджету)

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi культури i мистецтва
(найменуваннА б,одхетноt nporpaмl'I эrщно з Тиnоеою Проl"рамною класифiкац,сю е~атКJе та кредитуеания м1сцееоrо бюджету)

12101000000
(код бюджету)

4. Цiлi державнот поппики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджегнот nрограми

№з/n
Цiль державноТ полiтики

~рияння соЦiально-культурному розвитк_у_в галузi культури i мистецтва

5. Мета бюджетног проrрами
Забезnечення Фvнкiонуваня та~_культурно-освiтних заходiв та закладiе

6. Завдання бюджегног програми

№з/n
Завдання

1 Пiдтримка та розвиток куnьтурно-освiтних заходiв
2 Виконання закладами завдань з iнформатизацi'I

7. Видатки {наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетноюпрограмою

rриеень
Напрями використання бюджетних Затверджено у nacnopтi бюджетноi· програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету} Вiдхилення№з/n загальний сnецiальний

сnецiальнийкоuлiв"
фонд фонд усьоrо заrальний фонд а,ецiальний фонд усього загальний фонд

фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 1заоезпечення надання пiдтримки
25592139,00 25 592 139,00 26 103 410,34 26103 410,34 511 271,34 511271,34культурно-освiтнiх закладiв

2 Забезпечення виконання департаментом
34 560,00 34 560,00 -34 560,00 -34 560.00завдань з iнформатизацi·I

Усьоrо 25 626 699,00 25626 699,00 26 103 410,34 26103410,34 476 711,34 476 711,34
Пояснення щодо при~~ин вiдхилення обсяriв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджени)( у nacnopтi бюджетно"~' nрограми

Наnрям 1: Вiдхилення виникло в резулыатi лiкоiдацii" парку КП "Парк кулыури та вiдnочинку iм Т.Г. Шевченко·, КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЫУРИ ТА ВIДПОЧИНКУСАГАИДАК-, доведенi суми nланових nризначеньповнiстю не використанi
Напрям 2: Вiдхилення у зв'язку з вiдсутнiстю потреби nридбання офiсно·i технiки та отримання послуг, icнyt економiя

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних nрограм. якi виконуються в межах бюджетноi· проrрами

rривень
Затверджено у nacnopтi бюджетноi" проrрами Касовi видатки (наданi кредити) Вiдхилення№з/n Найменування мiсцево·орегiональноi" програми

спецiальний загальний сnецiальний
усьоrо

загальний фонд
фонд усьоrо загальний ФОНД спецiальнийфонд усього

фонд фонд2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

111рограма розвиткута утримання парк,в I зон рекреаци м.1,.1нтра
24 263 703,00 24 263 703,00 24 740 414,34 24 740 414,34 476 711,34 476 711,341 на 2019 2023 роки



rрограМа розвитку icmop,-,·мiста та м,сцевоi"idентичностi
2/Украiною в серш" на 2018-2020 ооки: 1 362 996,00 1362 996,00 1362996,00

25 626 699,00
1362996,00

25 626 699,00 26103 410,34

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз t·x виконання:
_26103 410,34 476 711,34 476 711,34

Затверджено у паспорт] бюджетног nрограми Фактичнi результативнi показники, досягнутi за рахунок
Вiдхилення

№з/n Показники ОдНИЦА
Джерело iнформацi"i касових видаткiв {наданих кредитiв з бюджету)еимiру

загальний J сnецiальний 1
загальнийфонд j спецiальний 1 загальний f спецiальний Jфонд фонд усього

фонд усього
фонд фонд усього1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 1 12 1 131 Забезпечення надання niдтримки кулыурно-освiтнiх закладiв

затрат
витрати бюджету на забезnечення дiяльностi культурно-

25 592 1391
1

25 592 139 24 740 414,341
1

24 740 414,34 -851 724,661
1

-851 724,66
1 освiтнiх заходiв ГРН. iшення мiськоl ради

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими тадосягнvтими результативними nокаэниками

Вiдхипення виникло в оезультатiлiквiдацЛпеок»КП "Пгоккультvоита вiдпочинку iм Т.Г. Шевченко", КП "Пвзео« Глоби", КП "ПАРККУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУСАГАЙДАК", доведвн! сvми ппвнових пооэнвчень повнстю невокооистеыпродукту

рiшення мiськоi· ради про
51

1
5

51
1

5
1 1

1 кiлькiсть усганов, що огоимапи фiнансовv пiдтоимку од. niдпорядкvванняефективностi
1 сеоеднi витрати на установу IГРН. 1розрахунковi данi 1 5 118 427,81 1 5118427,81 4 948 082,871 1 4 948 082,871 -170 344,931 1 -170 344,93Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вiдхилення виниклов результатiлiквiдац,;·парку КП "Парккупьmурu та в1дпочинку iм Т.Г. Шевченко", КП "Лазаря Глоби·. КП "ПАРККУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУСАГАЙДАК". доведен/сvми планових призначень повнiстю не використанiякостi
lj~~iввiдношення суми поnовнення статутного каniталудо

1001
1

100 1001
1

100
1 1

1 озмiру статутного капiталv на початок DOКV ВIДС. розрахунковi данi
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з iнформатизацii

затрат
1 обсяг видаткiв nослуг v сфеоi iнформатизацii" ГРН. рiшення мiськоi· оади 34 5601 1 34 5601 1 1 1 -34 56oJ 1 -34 560Пояснення щодо причин_розбiжностей мiж затвердженими тадосягнvтими результативними показниками

Вiдхипення виникпо v зв'яз~ з вiдсvтнiстю потребит:шдбання офiсноrтехнiки та отримання послуг, icнveекономiя
nрод_у_кту

1 1 ккiлькiсть послуг v СФерi it➔форматизацli IОД. lрозрахунковi данi 1 41 1 41 1 1 -41 1 -41
Пояснення щодо причин ро твер_ rативними показникамиjВiдхилення виниклоу зв·язку

>озбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
_з вiдсутнiстю пот]!!!Ои придбання офiсноiтехнiки та отюиман~я послу~, iснус економiя

1 lсередня вартiсть однiе'1 поспуги усферi iнформатиза4;·; /ГРН. IРОЗ.!""'}'нковi данi 1 8 640
Пояснення_щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними nоказникам~ 8 640

~ипення виникло у зв'язку з~тнiстю потJiеби придбання офiсно;· техниш та отримання послуг.: icнvc економ;я
lякостi

-8 640 -8 640

l'ffiдcoтoк виконаних nослуг у сферi iнформатизацii' вiд
1 lзагально·1 кiлькостi

Пояснемн)1 щодо причин розыжностей мiж затвердженими та досяrнутими резулыативними nоказниками
lвщс. lрозрахунковi}J_анi 1 10~ 1 1001

l

Вiдхилення виникло у зв'язку з вiдсvтнiстю потребипрuдбання офiсноi' технtкuта отюимання послх_г, ,снус економiя
IАналiз стану виконання резvлыативних показникiв

1 l l -10~ 1
[В,дхиnення виникnо в резуnьтатi niквiдaцii nарку КП "Парк куnьтури та в,дnочинку iм Т.Г. Шевченко", КП "Лазаря Гnоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ САГАИДАК''. доведенi суми nпанових призначень nовнiстю не використан(таз вщсутнiстюпот_реби придбання офiсноi' технiки та отримання послуг, iснус економiя

-100/

l
10. Узагальнений висноеок про виконання бюджетно'~' проrрами

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер

lевченко". КП "Лазаря Глоби". КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ САГАЙДАК''. доведенi суми nпанових nризначень повнiстю не

Олександ.Е_БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал. nрiзвище)

Людмила КАВЕР/НА
(iнiцiали/iнiцiал. nрiзеище)



Результат аналiзу ефективностi бюцжетног програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1014081
(КТПКВК МБ)

епартамент паркiв та рексеацйДнiпровсько"i мтсько)' ра_8и
(найменування головного розпорядника)

Департамент паркiв та рекреацi·1 Днiпровсько·1 мiсько·1· ради
(найменування вiдповiдапьного виконавця)

0829
(КТКВК)(1)

Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в гапузi культури i мистецтва
(найменування бюджетно! програми)

4.Результат аналiзу ефективнстi

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюджетно"i програми Висока Середня Низька

еd!ективнiсть еd!ективнiсть еd!ективнiсть1 2 3 4 51 Пiдпроrрама 1: Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в гапуз: кvльтvои i мистецтва х х х1. 1 Напрям 1: Забезпечення нвдвння пiдтоимки кvльтурно-освiтнiх закладiв 221,70
1.2 Напрям 2: Забезпечення виконвння департаментом зевдень з iнформатизаиД 0,0

Загальний резvльтат ошнки тдпоогоеми 1: 110,85
Загальний резvльтат оцiнки прогоами: 110,85

1. Зазначаються всi niдnporpaми та капрямм. Яl(i включенi до зеiту nров виконання паспорту бю.джетнот nроrрами.

5. Поглиблений аналiз причин ниаьког ефективностi

12
з/п Назва завдання бюджетно"f програми ояснення шодо причин низькот ефективност1, визначення факторiв

через якi не досягнуто заnланованих резvль.т;пiв
iдnporpaмa 1: Напрям

завдань з iнфо г_!_ icнvc вконом.я
и придбання осясног технки та

Директор департаменту паркiв т,
Днгпровськот мюькот ради Олек:санде_ БУЙВОЛЮI{

(rнiцiали/iнщiал, nрiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiали/iнiцiал, nрiзвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетно! програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

3атверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укратни
26.08.2014 № 836
"{у редакцi'i наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни
вiд 29 rрудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
(код програмнот КЛЗС11фiкацfi
видаткiв та кредитуsа11ня

мiсцевоrо бюджеrу)

Департамент паркiв та рекреацii Днiпровсько'i мiсько'i_f)ади
(найменуеання rолоеноrо розnорядника коштiв мiсцееоrо бюджету)

43037107
(код за еДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмног клае&1фiкацil
видаrкiв та 1:редитування
мiсцевого бюджету)

Департамент паркiв та рекреацп Днiпровсько'i мiсько'i ради
(на11менуsання вiдnооiдальноrо виконаеця)

43037107
("од за €:ДРПОУ}

3 1016030 6030
(код Проrрамноi класифiкацli
видапiо та кредитування
мiсцееоrо бюджету)

0620
(код Гмгювот протремнот
кпасифiкацп вн,Qан:iв та
кредитування мiсцевоrо

бюджету)

(-0.Q Функц1ональноi
класифiкацii еидаткiв та
кредитування бюджету)

Органiзацiя благоустрою насепених пунктiв
(найменування бюджетно'i nроrрами зriдно з типовою nрограмною класифiкацiсю видаткiв та кредитування мiсцееОfо

бюджеrу}

12101000000
{код бюджету}

4. Цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетно) проrрами

№ з/п Цiль державно'! полiтики
1 Створення умов щодо захисrу i вiдновлення сприятпивого для життедiяльностi людини дозеiлля
2 Забезпечення сталого соцiально- економiчноrо розвитку мiста

5. Мета бюджетно'i програми
Розвиток мiсько.,. iнфраструктури, вiдродження паркiв мiста

ЕфеКТивне налагодження системного дiалоrу оргнiв мiсцевого самоврядування м.Днiпра з rромадкiстю в бюджетному процесi для задоволення потреб мешканцiв мiста, створення умов для участi жителiв у
peaлiaцi'I повноважень~изначених Законом Укра'~"ни "Про мiсцеве самоврядування в Укра·iнi"

6. Завдання бюджетно·, проrрами

№ зlп
Завдання

1 Забезпечення утримання благоустрою та вiдродження паркiв мiста
2 Реаniзацiя проектiв та оцiнка процесу

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

rривень
Наnрями використання бюджетних Затверджено у паспортi бюджетно'i програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№зlп заrальний спецiальний загальний загальний спецiальнийкоштiв"

фонд фонд усього
фонд спецiальний фонд усьоrо

фонд фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення peaniзaцii rромадских

865 876,00 333 285,00 1 199161.00 -865 876.00 -333 285.00 -1199161,00проектiв

2 Озеленення мiста департаментом nаркiв
25 275 000.00 25 275 000.00 25 274 999.68 25 274 999.68 -0,32 -0,32та рекреац;·, ДМР

3 Розвиток та утримання парку iм. Володi
1 635 587.00 1 635 587,00 1618662,18 1618662,18 -16 924.82 -16 924,82Дубiнiна

4 Розвиток та утримання парку iм.
3 138 324,00 3 138 324.00 3 104 676,51 3 104 676,51 -33 647.49 -33 647,49Пiсаржевськоrо

5 Розвиток та утримання парку Зеnений Гай 7 356 658,00 7 356 658,00 8 473 277,42 8 473 277,42 1116619,42 1 116 619,42
6 Розвиток та утриманнR скверу "Амурський

2 354 826,00 2 354 826.00 2 330 299,92 2 330 299,92 -24 526.08 -24 526,08парк"



7 Розвиток та утримання скверу lвана
2 422 043,00 2 422 043,00 2 396 623,84 2 396 623,84 -25419,16 -25419,16Старова

8 Розвиток та утримання стадiону
1 214 956,00 1 214 956,00 -1 214 956,00 -1 214 956,00"Авангард"

Розвиток та утримання парку КП "ПАРК
9 КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ 8 451 165,00 8 451 165,00 8 451 163,91 8 451 163,91 -1,09 -1,09ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" дМР

10 Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА
1 863 752,00 1 225 000,00 З 088 752,00 1 677 924,96 1 217 816,14 2 895 741,10 -185 827,04 -7 183,86 -193 010,90В IM. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"

11 Розвиток та утримання парку КП "Лазаря
1 885 776,00 1 885 776,00 1 674 423,00 1 674 423,00 -211 353,00 -211 353,00Глоби"

12 Розвиток та утримання парку КП
1 О 829 842,00 493 338,00 11 323 180,00 10 613 716,00 125 926,00 1 О 739 642,00 -216 126,00 -367 412,00 -583 538,00''Молодiжне творче об'еднання"

13 Розвиток та утримання парку Сагайдак 2 315 342,00 407 334,00 2 722 676,00 2 265 595,56 407 330,02 2 672 925,58 -49 746,44 -3,98 -49 750,42Усього 69 609 147,00 2 458 957,00 72 068 104,00 67 881 362,98 1 751 072, 16 69 632 435, 14 -1 727 784,02 -707 884,84 -2 435 668,86
Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсяпв, затверджених у паспортi бюджетног програми

Напрям 1: Розбiжнiсть виникла тому що не було проектiв для Партиципаторного бюджетування
Наnрям 2: Вiдхилення виникло за рахунок економй кошпв внаслiдок nроведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
Напрям З: Вiдхилення виникло за рахунок економi'i кошпв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
Напрям 4: Вiдхилення виникло за рахунок економй кошпв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
Напрям 6: Вiдхилення виникло за рахунок економп кошпв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
Напрям 7: Вiдхилення виникло за рахунок економй кошпв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
Напрям 8: Розбiжнiсть виникла тому що ще не була готова землевпорядна документацiя.
Напрям 10: Вiдхилення виникло в результатi лiквiдацП парку КП "Парк культури та вiдпочинку iм Т.Г. Шевченко", доведенi суми планових призначень повнiстю не використанi
Напрям 11: Вiдхилення виникло в результатi лiквiдацii парку КП "Лазаря Глоби", доведенi суми планових призначень повнiстю не використанi
На прям 12: Вiдхилення виникло за рахунок економii фонду заробiтноi плати

Напрям 13: Вiдхилення виникло в результатi лiквiдацii парку КП "ПАРК КУЛЫУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведенi суми ппанових призначень повнiстю не використанi

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетно·, програми

гривень
Затверджено у паспортi бюджетно'i програми Касовi видатки (наданi кредити) Вiдхилення№ з/п Найменування мiсцево·11регiонально·i програми

сnецiальний загальний сnецiальний загальний спецiальнийзагальний фонд
фонд усього

фонд фонд усього
фонд фонд усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1111рограма розвитку та утримання парюв I зон рекреаци м. 1-4нтра
68 743 271,00 2 125 672,00 70 868 943,00 68 231 868,45 1 945 272,16 70 177 140,61 -511 402,55 -180 399,84 -691 802,391 на 2019 - 2023 раки

м,ська ц,льова програма ·11артиципаторне
865 876,00 333 285,00 1 199 161,00 -865 876,00 -333 285,00 -1 199 161,002 бюджетування(бюджет участi) ум Днiпрi на 2016-2020 раки"

Усього 69 609 147,00 2 458 957,00 72 068 104,00 68 231 868,45 1 945 272,16 70 177 140,61 -1 377 278,55 -513 684,84 -1 890 963,39

9. Результативнi показники бюджетно'! nрограми та аналiз Ух виконання:

Затверджено у nacnopтi бюджетно·, wактичн1 результативн1 nоказники, досягнуп за
рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з Вiдхилення№ з/п Показники Одниця

Джерело iнформацi'i програми
бюджету)вим~ру

загальний спецiальний загальний спецiальний спецiальний
фонд фонд усього

фонд фонд усього загальний фонд
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Забезпечення реалiзацi'i громадських nроектiв
затрат

865 876 333 285 1199161 -865 876 -333 285 -1 199 161
1 обсяr вида,кiв на виконання проектiв бюджету участi ГРН. Рiшення мiсько·1 ради

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими резlльтативними показниками1 ,....,, __ ,,,,, . .Пояснення щодо п_ричин розбiжностей мiж затве0_дженими та досяrнутими результативними показниками
[Роэбiжнiсть виникпа тому що не було проектiв для Па_f)mиципаторного бюджетх,зання
продукrу

1 lкiлькiсть проектiв J: 1

Розпорядження
мiського rолови вiд
30.11.20 № 1377-р 1

11 21 31
1 l 1 -11 -~

-3



Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбiжнk:ть виникла томущо не було проектiв для Партиципаторного бюджет.1_вання
lефективностi

1 lсереднi еитрати на реалiзацiю одного проекту IГРН.
Пояснения щодо при-чин розбiжностей мiж затвердженими та досягнути..... ..... резупьтатиеними nоказниками 1 --- -· -1 ·-- -~~1 1
Розбiжнiсть виниклатомущо не було поовкпнв для Партиципаторногобюджетувенкя
якостi

1

1
lтемп зростання кiлькостi громадських проектiв порiвняно з I J

1 1001 1001 1001
1 1 1 -1001 -1001 -10011 попереднiм роком ВIДС. розрахункоеi данi

Пояснения щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими резvльтативними показниками
Розбiжнiсть виникла томущо не було проектiвдля Партиципаторного бюджетування

2I Озеленення мiста департаментом nаркiв та рекреацii ДМР jзатоат
111Обсяг еидаткiе IГРН. lрiшення мюькот ради 1 25 275 0001 1 25 275 0001 25 274 999,681 1 217 816, 14J 26 492 815,821 -0,321 1217816,141 1 217 815,821Пояснения щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими резvльтативними nоказниками

Вiдхилення виникло за рахунок економикошпнв внвстдокпроведения проиедури закупiвлi через системуProZorro
продукту

1 IКiлькiсть паркiе юл 1рiшення мiсько"i ради 1 91 1 91 91 11 91 1 11ефективностi
lсереднi виграти на облаштуеання та утримання 1 га

lгРн 1розрахункоеi данi 12 808 333,331
1 2 808 333,331 2 808 333,31

1 2 808 333,31 -0.031 1 -0,031 територii
Пояснення щодо причин розбiжностей мIж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунок економii коштiв внвстдок проведенняпроцедурu закупiвлi через системуProZorro
якостi

1
Jnитома вага площi, що утримуе:ться до загапьног площi

lвщс. lрозрахунковi данi 1 1001
1 1001 1001 1001 1001 1 100[1 парку

ЗIРозвиток та утримання парку iм. Володi Дубiнiна
затрат

1 lобсяг еидаткiв IГРН. lрiшення ДМР 1 1 635 5871 1 1 635 5871 1 618 662,181 1 1618662,181 -16 924,821 1 -16 924,82Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнvтими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунокекономkкоштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
ПРОДVКТV

1 lплоща, що пiдлягас утриманню lгл
lпросктно-ко_шторисна

1 3,88581
1 3,88581 3,88581 1 3,88581 1 1документацIя

ефективностi

1
lсереднi витрати на облащтування та утримання 1 га

lгРн. lрозрахунковi данi J 420 913,8~
1 420 913,841 416 558,291

1 416 558.29l -4 355,551 1 -4 355,55'i
1 repитopii

1розрахунковi данi 865 876 166 642 1 032 518 -865 876 ·166 642 -1 032 518

Пояснення щодо причин роэбiжностей мiж затверджен_ими та досяrнутими резхльтативними показниками
Вiдхипення виникло за рахунок екон_омti·коштiв внаслiдокпроведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
якостi
lпитома вага площi, що утримусться до загально·, площi

1001 I парку ВIДС. розрахунк_овi данi
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими _результативними показникам~

1 10~ 9~ l 9~ -~
l

1
Вiдхилення виникло за рахунокеконом,Ткоштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro

4I Розвиток та утримання парку iм. Пiсаржевського
1затрат
11 lобсяг видаткiв IГРН. lрiшення ДМР 1 3 138 3241 1 3 138 324 I 3104 676.51I 1 3 104 676,511 -33 647.491 l -33 647.491

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими резvльтативними покаэниками
Вiдхипення виникло за рахунок економiiкоштiв внаслiдокпроведення процедури закупiвлi через системуProZorro
nродvктv

1 lплоща, що пiдлягас утриманню lгд.
l прое:ктно-ко_шrорисна

1 7,8871
1 7,8871 7,8871 1 7.887l

1 lдокументац,я
ефективностi

Jсереднi _витрати на облащтування та утримання 1 га
lгРн. [розрахунковi данi 1 397 910,991

1 397 910,991 393 644,81
1 393 644,81 -4 266,191 1 -4 266, 191 територ,-;

-~

По~снення щодо П_Е_ичин роэбiжностей мiж затвердженими та досягнутими р~зультативними nоказниками
~илення виникло за рахунокекономПкоштiв внаслiдокпроведення процедуризакупiвлi через систему ProZorro
lякостi

lпИтома вага пnощi, що утримуе:ться до загально"I площi
1001 lnapкy ВIДС. розрахунковi данi

Пояснення щодо причин розбiжностей мIж затвердженими та досягнутими рез_хльтативними nоказниками
1 10~ 9~ l 9~

l

Вiдхилення виникло за рахунок економ,;· коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro

·11 1 -~



51 Розвиток та утримання парку Зелений Гай
затрат

1 [обсяг видаткiв JГРН. [рпцення ДМР 1 7 356 6581 1 7 356 6581 8 473 277,421 1 8 473 277,42j 1116619,421 1 1 116 619,42
продукту

1 lплоща, що пiдляrае утриманню /гл
1проектно-ко_шторисна

1 30,34771 1 30,3477j 30,3477J 1 30,34771
1 1

документашяеqэективностi
/середнi витрати на облащтування та утримання 1 га

_/rPH. lрозрахунковi данi 1 242 412,371 1 242 412,371 279 206,581
1 279 206,58j 36 794,21 /

1 36 794,21
1 територii

якостi
'питома вага площi, що утримуеться до эагапьног площi

Jвщс. lрозрахунковi данi 1 100/
1 100/ 1151

1 115/ 1s/
1 15

1 парку
61 Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"

затрат
1 [Обсяг видаткiв IГРН. [рпцення мюькот ради 1 2 354 8261 J 2 354 826J 2 330 299,92] 1 2 330 299,92j -24 526,081 1 -24 526,08Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими результативними показниками

jВiдХUЛеННЯ виникло ЗЭ раХуНОК еконоы; кошпнв внar:nii,rж n(V)др/1,::.иио n/"\1"111.aA,,,.,., .......,~.,,..;__; ·----- - ,... -
Пояснення щодо причин розбiжностеи мiж затвердженими та досяrн_l!ими результати~ними показниками - -- '.., .... ...,1 L. -..vv L.VV1.:JL( 1 ~ ззо 299,92/ -24 526,08! 1 -24 526,081·нутими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунокеконоы;коштiв внвстдокпроведвння процедуризакупiвлi через системуProZorro
продукту

1 lплоща, що пiдляrае утриманню /гд
lпрое:ктно-ко.шторисна

1 2,22/
1 2,221 2,22/

1 2,221
1 1

документац,яефективностi
/середнi витрати на облаштування та утримання 1ra

lгРн. lрозрахунковi данi 11 060 732,431
1

1 060 732,431 1 049 684,651
1

1 049 684,651 -11 047,781
1 -11 047,78

1 територii

Пояснения щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнvтими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рвхуно«економ«коштiв внвстдокпроведвння процедури закупiвлi через системуProZorro
якостi

J1питома вага ппощi, що утримуе:ться до заrально'I площi

lв1дс. lрозрахунковi данi 1 100/
1 100/ 991

1 991 -11 1 -~

1 парку

Пояснення щодо причин роэбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими результативними показниками
Вiдхилення виникпо за рахунок економ,;· коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через системуProZorro

71 Розвиток та утримання скверу lвана Старова

1
затрат

1
11 Обсяг видаткiв 1ГРН. lрiшення мiсько.,. ради 1 2 422 043j 1 2 422 043J 2 396 623,841 1 2 396 623,84_[ -25 419,161 1 -25 419,16JПояснення щодо причин розбrжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними nоказниками

Вiдхилення виникпо за рахунок економ,;- коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через систему ProZorro
продукту

1 lплоща, що niдляrае утриманню Jгл
1.nросктно-ко.шторисна

1 9,4~
1 9,411 9,411

1 9,411
1 1

документац1яефективностi
,_середнi витрати на облаwтування та уrримання 1 га

JгРн. 1 розрахунковi данi 1
257 390,331

1
257 390,331 254 689,041

1
254 689,041 -2 701,291

1
-2 701,29

1 територii
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затее

1 досяrнl!ими резупьтаiивними показникамиjВiдхилення вини
Пояснення щоАо причин розбiжностеи мiж затвердженими та досяr~ими резупьтаiивними показниками
Е3@хилення виниклоза рахунокеконом,;·коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через системуProZorro
якостi

питома вага площ-1, що утримусться до заrально'I nлощi
100 100 99

1

1 парку ВIДС. розрахунковi данi
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими реэlльтативними покаэниками
Вiдхилення виникпо за рахунок економ,;·коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi через системуProZorro

8 Розвиток та утримання стадiону "Авангард"
затрат

1 обсяг видаткiв ГРН. рiшення мiсько'i ради 1 214 956 1 214 956Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими рез~льтативними покаэниками1
Розбiжнiсть виникла томущо ще не була готова землевпорядна документацiя.
прод

Проектно-кошторисна

1документацiя / акт 3,8662 3,86621 nлоща, що пiдляrае утриманню ГА. виконаних робiт
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнl!ими результативними nоказниками
Розбiжнiсть виникпа тому що ще не була готова землевпорядна документацiя.
е ективностi

Середнi витрати на облаштування та утримання 1 га l 314250~ ~14 ~250,691 1 1
1 територi.,. ГРН. розрахунковi данi

-11
1 3~

-

1 -1 214 9561 1 -1 214 9561

1
-3,86621

1
-3,86621

-314 250,6911
-314 250,691

1



Пояснення щодо_nричин розбiжностей мiж затвер~еними та досяrнутими результативними nоказниками
!J>о_збiжнiсть виникла тому що ще не була готова землевпорядна документацiя.
'якостi
lпитома вага площi, що утримуеться до загальноi' площi 1 1 . ~ ~
1 /парку ВIДС. розрахунков, данi 1 ,vv/

Пояснення _щодо причин розбi)!t:tОстей мiжзатвердженими та досяrнутими результативними nоказниками 1
'Розбiжнiсть виникпв томущо ще не була го_това землевпо_р_ядна документацiя

10~ 1 l l -10~ 1 -10~

9lРозвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА вшпочиню' ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" ДМР
1зат_Еат

1 lобсяr видаткiв /ГРН. /рiшення мiськбi ради / 8 451 165/
]

Поясне"ння щодо _причин розбiжностей мiж затве_е_,gженими та досяrнутими результативними nокаэниками 1 1 ··--1 1 11ми nокаэниками
Вiдхилення виникло за рахунок вконои«коштiв внэстдокпроведення проиедуризакупiвлi через системуProZorro
продукту

1 lплоща, що пiдляrае утриманню lгА.
1 проектно-ко_шторисна

1 128,551
1 128,551 245,131

1 245,131 116,581
1

116,58документац,я
еd>ективностi

1
1 Середнi витрати на облаштування та утримання 1 га

lгРн. 1 розрахунковi данi 1
65 742,241

1 65 742,241 34 476,661
1 34 476,661 -31 265,581

1 -31 265,58
1 територii

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнvтими результативними локазниками
Вiдхилення виникло за рахунокекономйкоштiв внвстдокпроведення процедури закупiвпi через системуProZorro
якостi

1питома вага площi, що утримуеться до заrальноi площi

/вщс. lрозрахунковi данi 1 1001
1 1001 1001

1 100/ 1 1
1 парку

10/Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В IM. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"
затрат

1 lобсяr видаткiв IГРН. 1 рiшення мiсько°i ради 1 1 863 7521 1 18637521 1 677 924,96/ 1 217 816, 14/ 2895741,11 -185 827.041 1217816,141 1 031 989, 1Пояснения щодо пр 1чин розбiжностей мiж затве1 1 досяrн ативними показникамиIВ1дхилення вш-шкпп t:- -

l 8 451 165/ 8 451 163.91 / 1 8 451 163,91 r -1,о§Т 1
1

-1,09]

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими рез_ультативними показниками ~-1 -- ·,~ .... 1 1 .._ lf V IV, ,,, 'о::,.:, ,ч ,, 11 ·l<>~ <>LI.U4/ 1217816,141 1031989,1/показниками
Вiдхилення виникло в результатiлiквiдаиДпаркуКП "Парк культурита вiдпочинку iм Т.Г. Шевченко", доведенi суми планових призначень повнiстю не використанiпродукту

, /плаща, що пiдляrае утриманню lгА.

1 Проектно-кошторисна

1
361

1
361 361 0,01/ 361

1
0,011

документацiя / акт
виконаних робiт

ефективностi
/Середнi витрати на облаштування та утримання 1ra

/гРн. lрозрахунковi данi 1 51 770,891
1 51 770.891 46 6091 121 781 6141 121 828 2231 -5 161,891 121781 614,121776452,11

1 територ(i

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними покаэниками
Вiдхилення виникло в результатiлiквiдаиДпаркуКП "Парк культурu та вiдпочинку iм Т.Г. Шевченко", доведенiсуми планових призначень повнiстю не використанi
якостi

1
'питома вага пnощi, що утримуе:ться до заrальноi· nnoщi

lв1дс. lрозрахунковi данi 1 100/ 1 1001 1001 0,031 100,03/
1 0,031 0,03

1 парку

11 I Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"
затрат

1 lобсяr видаткiв IГРН lрiшення мiськ◊-i ради 1 1 885 776/ 1 1 885 776/ 1 674 4231 1 1 674 4231 -211 3531 1 -211 353Пояснення щодо r гей мiж ЗЗТВЕ t та ДОСЯГt, ультативними показниками1_Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердж_!_ними та досяrнутими результативними показниками ·--1 1 1 U/Ч Ч.0::::-}1 -,:1 l J~J/ 1 -211 353/.1и показниками
Вiдхилення виникло врезультатiлiквiдацПпаркуКП "Лазаря Глоби", доведенi суми планових прuзначень повнiстю не використанi
прод

роектно-кошторисна
документацiя / акт 26,49 26.49 26.49 26.491 плаща, що пiдляrае утриманню ГА. виконаних робiте

Середнi витрати на облаштування та утримання 1 га
71 188,22 71 188,22 63 210 63 210 -7 978,22

1 територП ГРН.
Пояснения щодо n ,ичин розбiжностей мiж затве ми та ДОСЯГt 1ьтативними показниками1
Пояснения щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнУ!ими результативними показниками
§iдхилення виникло в результатi лiквiдацПпаркуКП "Лазаря Глоби", доведенi суми планових призначень повнiстю не використанi
якостi

питома вага площi, що утримуе:ться до загально'( площl
100 100 88,8 88,8 -11,2 -11,2

1 парку ВIДС. розрахунковi данi
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнl!:ими результативними покаэниками
Вiдхилення виникло в результатiлiквiдацПпаркуКП "Лазаря Глоби", доведенiсумипланових призначень повнiстю не використанi

12 Розвиток та утримання парку КП "Молодiжне творче об'сднання"
зат ат

1 обсяг видаткiв ГРН. рiшення мiсько'I ради 10 829 842 493 338 11 323 180 10 613 716 125 926 10739642 -216 126 -367 412 -583 538



Пояснення щодо n_е_ичин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими реэультативними показниками
'Вiдхилення виникло за овкунок вкономйфонду заробiтноi" плати
nродvктv

Jплоща, що пiдлягае утриманню
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунок еконоийфонду заробiтноi" плати
ефективностi

11
1 Середнi витрати на обnаштування та утримання 1 га

lгРн. 1 розрахунковi данi 1 310 310,661 164 4461 474 756,661 303 2491
1 303 2491 -7 061,661 -164 4461 -171 507,661

1 територii

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунок економифонду заробiтно;· плати
якосп

1Iпитома вага площi, що утримуеться до загально'i площi

lвщс. lрозрахунковi данi 1 100I 100I 1001 941
1 941 -61 -100I -61

1 парку

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнvтими результативними показниками
Вiдхилення виникло за рахунок еконош;фонду зэробтню; плати

1ЗIРозвиток та утримання парку Сагайдак
1

затрат

11 [обсяг видаткiв IГРН. lрiшення ДМР 1 2 315 3421 407 3341 2 722 6761 2 265 595,561 407 330,021 2 672 925,581 -49 746.441 -3,981 -49 750,421Пояснення Iричин ей мiж затее IМИ та цосягн )езультативними показникамиIRin){,1

lгА проектно-.ко_u.rгорисна 1
докуменгашя 34,~ 31 37,~ 3~ 1 3~ 0.11 -~

1

-2.~

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими ре~ультативними показниками - --- --...., ....... 1 -rv, vvv,v.:.I L 0/ L ~..::;:>,;:)01 -4"1 /4Ь,44I -3,981 -49 750,421, -tими показниками
Вiдхилення виникло в результатi лiквiдаuД парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА 8/ДПОЧИНКУ САГАИДАК", доведен! суми планових призначень повнiстю не використанi
продvктv

1 I nлоща, що niдлягае утриманню lгд
lnроектно-ко_шторисна

1 23,31 1I 24,31 23,31 ,1 24.31
1 1

докуменгашя
ефективностi

lсереднi витрати на облаштування та утримання 1 га

lгРн. 1розрахунковi данi 1
99 370,91 407 3341 506 704,91 97 235,861 407 330,02I 504 565,881 -2 135,041 -3,981 -2 139,02

1 територii
Пояснення •й мiж затве1 IМИ та ДОСЯГН' ~ультативними nоказниками1Пояснення _!Цодо при':lин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими результа!ивними nоказниками
Вiдхилення виникло в результатi лiквiдацП парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА Вlf]ПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведен, суми планових прuзначень повнiстю не використанi!якостi

lnитома вага nлощi. що утримуеться до загально'i nлощi 1 1
1 парку ВIДС. _е_озрахунковi данi

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнvтими результативними показниками
1 10~ 10~ 10~ 9~

Вiдхилення виникпо в результатi лiквiдаид парку КП "ПАРК КУЛЬТУ/JИ ТА 8/ДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведенi суми планових призначень повнiстю не використан,

10~ 19~ -~ 1 l
9~

Аналiз стану виконання результативних показникiв

Розбiжнiсть виникла тому що не було nроектiв для Партициnаторного бюджетування. за рахунок економi-; коштiв внаслiдок nроведення nроцедури закуniвлi через систему ProZorro, в результатi л1квiдацii парку КП "Парк куnьтури та вiдnочинку iм
Т.Г. Шевченко",КП "Парк Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ САГАЙ_р,дК", доведенi с_уми nланових nризначень nовнiстю не використанi. l
1 О Узагальнений висновок про виконання бюджетно·~ проrрами.

Розбiжнiсть виникnа тому що не було nроектiв для Партициnаторного бюджетування. за рахунок економi'i коштiв внаслiдок nроведення nроцедури закуniвлi через систему ProZorro, в результатi лiквiдацii парку КП
"Парк культури та вiдnочинку iм Т.Г. Шевченко",КП "Парк Лазаря Глоби". КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведенi суми nланових nризначень nовнiстю не використанi.

Директор департаменту паркiв та рекреац,т
мiськоi ради

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер

Олександ.Е, БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, nрiзвище;

Людмила KABEPIHA
(iнiцiaли/iнiцian, nрiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетног програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1016030
(КТПКВК МБ)

Департамент паркiв та рекреацi'~' Днiпровсько'i мiсько·1 ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент паркiв та рекреацi·1 Днiпровсько·1· мiсько·1 ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

0620
(КТКВК)(1)

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв
(найменування бюджетнот проrрами)

4.Резулыат аналiзу ефективнстi

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюджетно'( програми Висока Середня Низька

е<Ьективнiсть е<Ьективнiсть ефективнтстъ
1 2 3 4 5
1 Пiдпоогоама 1: uоганiзацiя благоустрою населених пvнктiв х х х
1.1 Напрям 1: Забезпечення реапiзац,;· громадских оосекпне о.о
1.2 Напоям 2: Озепенення мiста департаментом паркiв та peкpeau,Ji'ДMP 200,00
1.3 Напрям З: Розвиток та уmримання парку iм. ВоподiДубiнiна 198,00
1.4 непоян 4: Розвиток та утоименкя парку iм. Пiсаржевського 197,90
1.5 Напрям 5: Розвитокта уmримання парку Зепений Гай о.о
1.6 Напрям 6: Розвитокта утримання скверу "Амурський парк" 198,00
1. 7 Напрям 7: Розвиток та vтримання скверу /вана Старова 198,00
1.8 Нзпояи 8: Розвиток та утримання стадiону "Авангард" 0,0
1.9 Напоям 9: Розвиток та утримання парку КП "ПАРККУЛЬТУРИ ТА 8/ДПОЧИНКУПРИДН/ПРОВСЬКИИ"ДМР 177,40
1.10 Напрям 1О: Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В IM. Т. Г. ШЕВЧЕНКА" 250,00
1. 11 Напоям 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Гпоби" 177,60
1.12 Напрям 12: Розвиток та утримання парку КП "моподькне творче об'вднвння" 182,90
1. 13 Напрям 1З: Розвиток та утримання парку Сагайдак 250,00

Загальний оезvльтат оиiнки тдпоогоеми 1: 156, 14
Загальний результат оцiнки програми: 156, 14

1. Зазначаються вс! niдnporpaми та наnрями. якi вкпюченi до эвiту пров виконання паспорту бюджетно'( nрограми,

5. Поглиблений аналiз причин низьког ефективностi

о
з/п Назва завдання бюджетног програми

Наnрям 1: Забезnечення peaniзaцi·,· громадских nроектiв
Наnрям 5: Розвиток та утримання nа~ку Зеnений Гай

П,дnрограма 1: Наnрям 9: Розвигокта утримання парку КП "ПАРК
КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ ПРИдНIПРОВСЬКИЙ" ДМР

Напрям В: Розвиток та утримання стадiону "Авангард"

ояснення щодо причин низько"i ефективност1, визначення актор1в
через якi не досягнуто запланованих льтатiв

Розбiжнiсть виникла тому що не буnо nроектiв для Партиципаторного бюджетування
Кошти використанi вiдповiдно до отриманого фiнансування
Виникnи труднощi при оформnеннi земnевпорядно'i документацii
вfдхиnення виникnо за рахунок економi'i коштiв внасniдок проведення nроцедури
закуniвлi ч~с_истему ProZorro

Пiдnрограма 1: Наnрям 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря
Гnоби"

Вiдхилення виникnо в резуnьтатi niквiдaцi'i парку КП "Лазаря Глоби", доведенi суми
планових nризначень повнiстю не використанi

Пiдпрограма 1: Наnрям 12: Розвиток та утримання парку КП "Моnодiжне
творче об'tднання"

Вiдхилення виникnо в резуnьтатi niквiдaцi'i парку КП "Парк куnьтури та вiдnочинку iм Т.Г.
Шевченко", доведенi суми nnанових призначень nовнiстю не використанi

Дире~-"Тор департаменту паркiв та
Днiпровсько'f мiсько'( ради

Начальник вiддiлу-головний бухг,

ОлександJ! БУЙВОЛЮК
(iнiцiалиЛнiцiал, nрiэвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцianи/iнiцiaл, прiзвище)..



Звiт
про виконання паспорта бюджетно. програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни
26.08.2014 № 836
"(у редакцi'i наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни
вiд 29 грудня 2018 року№ 1209)"

1. 1000000
~амно"/ класифi1<ацii

ви,дап:iв та кредитування
мiсцевоrо бюджету)

l)епартамент паркiв та рекреацпДнiпровсько'i мiсько'i ради
{найменування головного розпоря.дника коwтiв мiсцевоrо бюджету) 43037107

(код за СДРПОУ)

2. 1010000
~амно·i класифiкацii

ви,да'tкiв та кредитування
мfсцевоrо 6юджету}

Департамент паркiв та рекреаця Днiпровсько'f мiсько'i ради
(найменування вi.цпоеi.дального виконавця) 43037107

(код за СДРПОУ)

3. 1016090
(код Проrрамноi класифiка4i'I

виданае та кредитування
мiсцевого бюджету)

6090
(код Тиnовоi nporpaмнoI
J<Ласифiкацi"i ви,даткiв та
кредитування мiсцевоrо

бюджету)

0640
(код Функцiональноl

класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету)

lнша дiяльнiстьу_сферi житлово-комунального господарства
(наИменуеання бюджетно! nроrрами зriдно з Типовою nрограмною класифiкацiЕ:ю видалззв та кредитування

мiсцевого бюджету)

12101000000
(код бюджету)

4. Цiлi державно; полпики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетно; програми

№зlп

Реалiзацiя функцi'i утримання, поточного та капiтального ремонтуоб'екпв благоустрою та соцiально-культурно'i сфери мiста
Цiль державно; полiтики

5. Мета бюджетно'i програми

Забезпечення рацiонального, ефективного, цiльового та своечасного освосння кошпв, видiлених на виконання доручень виборцiв депутатами мiсько'i ради VII скликання

6. Завдання бюджетно. програми

№з/п

Виконання доручень виборц,в депутатами мiсько'i ради VII скликання
Завдання

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

rµивеньНапрями використання бюджетних Затверджено у паспортi бюджетно'i програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№з/п загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiальний
коштiв •

фонд усього
фонд фонд усього

фонд фонд усьогофонд1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Забезпечення виконання доручень
400 000,00 622 849,00 1 022 849,00 -400 000,00 -622 849,00 -1 022 849,00

виборцiв депутатами мiсько'i ради
Усього 400 000,00 622 849,00 1 022 849,00 -400 000,00 -622 849,00 -1 022 849,00Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсяriв, затверджених у паспортi бюджетно-..

П_ЕОrрами
Напрям 1: Вiдхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на послуги з утримання зепених насаджень.

___,.;-~--- ·---.........-· ~ .. ~ ., -----



8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетно'i програми

IJ)Ивень
Затверджено у nacnopтi бюджетно'i

Касовi видатки (наданi кредити) Вiдхилення
Найменування мiсцево"i/регiонально'i програми програми№з/п

загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiальн ийусього
фонд JЕ_ОНД

усього фонд фонд усьогофонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11111рограма виконвння ооручень виоорц1в иепутатами цнтровсько,

400 000,00 622 849,00 1022849,00 -400 000,00 -622 849,00 -1022849,001 мюько;ради V/1 скликгння на 2016-2020 раки
-400 000,00 -622 849,00 -1 022 849,00Усього 400 000,00 622 849,00 1 022 849,00

9. Результативнi показники бюджетно'i програми та аналiз ·,х виконання:

Затверджено у паспортi бюджетно; 1 Фактичн: реэупьтативн: показники, досягнуп за
рахунок касових видаткiв (наданих кредитiв з Вiдхилення№з/п Показники Одниця Джерело 1нформацii програми

бюджету)вимiру
загальний I спецiальний 1 загальний I спецiальний . Ф I спецiальний 1
фонд фонд усього

фонд фонд усього загальнии онд фонд усьоrо
1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 10 11 1 12 1 13

1 Забезпечення виконання доручень виборцiв депутатами мiсько'i ради
затрат

Витрати на забезпечення виконання доручень виборцiв розпорядження
400 oool 622 8491 1 022 849

1 -400 oool -622 8491 -1 0228491 депутатами мiсько'i ради VII скликання ГРН. мiського голови
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими рез_ультативними показниками
Вiдхилення виникпо у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на поспуги з утримання зелених нгсгджень.
продукту

1 .... ... .... .... 1'-\... ,,.,,_,,...,..,,,........ ,

ком.сп з питань
бюджету, фiнансiв та 1 1 1 -1 -1 -1мiсцевого

1 кiлькiсть отриманихдоручень виборцiв ОД. самоврядування
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхипення виникло у зеяэк» з проведвнням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.
ефективностi

1 середнi витрати на виконання 1 доручення виборцiв ГРН. роз ах нковi данi 400 ООО 622 849 1 022 849 -400 ООО -622 849 -1 022849
Пояснення щодо причин розб1жностеи м1ж затвердженими та досягнутими результативними покаэниками
Вiдхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.
lякостi

1 lвiдсоток вчасно виконаних доручень виборцiв /ВIДС. /розрахунковi данi 1 1001 100[ 100
.r,ояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими резvльтативними покаэниками

-100 -100 -100

IВiдхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.
IАналiз стану виконання результативних показникiв
Вiдхилення виникло у зв·язку з проведенням департаментом процедури закупiвлi через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень

1 О. Узагальнений висновок про виконання бюджетно'i програми

Вiдхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом nроцедури закупiвлi через систему РгоZогго на послуги з утримання зелених насаджень.

Директор департаменту паркiв та рекреаЦJ)
Днiппровськоi'мiськоi' ради

Начальник вiддiлу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно; програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

з. 1016090
(КТПКВК МБ)

епа тамент па кiв та ек еашг нiп овськог мiсько'i ади
(найменування головного розпорядника)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськог м.ськог ади
(найменування вiдповiдального виконавця)

0640
(КТКВК)(1)

4.Результат аналiзу ефективнстi

lнша дiяльнiсть с е i жигпово-ком нального господа ства
(найменування бюцжетнот програми)

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюцжетнот програми Висока Середня Низька

ефектиан.сть ефективн'сть ефективнють1 2 з 4 б1 Пiдпоогоама 1: lнша дiяльнiсть v cmeoi житлово-комvнальноrо господарства х х х1.1 Напоям 1: Забезпечення виконвння доручвнь виборцiв депvтатами мкьксаовди
0,0Загальний vезvльтат оиiнки пiдпvогvами 1:
0,0Загальний резvльтат оцiнки поогоами:
0,01. Эаэмачаються scl n~дnрограми та наnрями. якi включен, до зеiту пров виконання паспорту бюджетноr nрограми.

5. Поглиблений аналiз причин низькот ефективностi

з/п Назва завдання бюджетно'i nрограми ояснення щодо причин низькоэ е ективносп; визначення актортв
че ез якi не осяrн т запл нованих ез льтатiв

з
щхилення виникло у зв язку з проведенням департаментом процедури закугпвги через

ProZorro на посл ги з т имання зелених насаджень.

Директор департаменту паркгв та рек
Днinровсько"i мкькот ради

Начальник вiддiлу-головний бухгалт

Олександр БУЙВОЛЮК
(1нiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнщiали/iнщiал. прiзвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затеерджено
Наказ Мiнiстерстеа фiнансiе Украiни
26.08.2014 № 836
"(у редакцп наказу Мiнiстерстеа фiнансiе Украiни
еiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
~амноr кnасифitСЗцi1

видапов та ~<рсдктуванн.я
мiсцееоrо бюд,жету)

2. 1010000
~амноJ класифкацrl

l!lи,дancie та кредитуеажя
мiсцсвого бюджету)

3. 1017325
(кодПроrрамноr класифi<ац~I
аматкiв та кредитузання
мiсц,евоrо бюджету)

Департамент паркiе та рекр~ацi'i Днiпроесько'i мiсько'i ради
(на~менування rопоеноrорозnорядника кощтiв мiщевоrобюджету) 43037107

(код за €ДРПОУ)

_f!епартамент napкie та рекреацi'ij1нiпроесько'i мiськоi Ради
(найменування еiдnоеiдальноrо вим:онавця) 43037107

(код за Е:ДРПОУ)

7325
(код Тиnовоfnporpaмнol
класифiкац,1 видаТЮв та
кредитування мiсцсвоrо

бюджету)

0443
{код ФVНl<Цiональноr

клаа1фiкацil' ви.да110s та
кредитуваННR бюд_жету)

Будiвництео спору_д, устаное та закладiе фгзично) кvльтv2_и i спо
(найменуеання бюА>Кетноrnроrрами зriдно з Типовоюnроrрамною класифi1ц1ЦКю видаткiв та t<редитуванн~,

мiсцевоrобюджету)
12101000000
{код бюджету)

4. Цini аержавнотnолiтики. надосягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетнот програми

№ з/л

Створення_умов щодо захисту i вiдновлення сприятливогод_ля житте:дiяльностl людини дозвiлля
Цiль державно] полiтики

5. Мета бюджетног nрограми
Забезпечен~ належноrо рiвня доступу до_занять юю i спо.е_том
6. Заедання бюджетно'i програми

№зlл

РеконСТЕ)IКЦii сnоруд, устаное та закладiв фiзично, культури i спорту
3аедання

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та наnрями використання бюджетних коштiе за бюджетною програмою

гривеньНапрями використання бюджетних Затеерджено у nacnopтi бюджетно'i програми Kacoei видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення
№ з/n

кошriв" эагальний спецiальний загальний сnецiальний загальний спецiальнийфонд фонд усього
фонд фонд усього

фонд фонд усього1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
, -,аuезпечення реконструкц11 споруд,

1 установ та закладiв фiзично'i культури i
895 234,00 895 234,00

-895234,00 -895 234,00
спорту

Усього
895 234,00 895 234.00

-895 234,00 -895 234,00Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за на прямом використання бюджетних коштiв вiд обсяriв, затверджених у паспорт;
бюджетно;· проГJ>амиНапрям 1: Не освоtння кошriв здiйснено через вiдсутнiсть потреби

.... ---- ·.;;....----- ·------ .--· - - . -~-~---=::;---- - '---~~-с:-,'>-'1;":'~- ..:;.;_ _,;,, ..,- .--



8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/реriональних nporpaм, якi виконуються в межах бюджетно, nроrрами

ГРИВень
затверджено у паспорт, еюджетно?

Касовi видатки (наданi кредити) ВiдхиленняNo з/п Найменування мiсцево"f/реriональноi nроrрами nроrрами
загальний спецiальний загальний сnецiальний загальний сnецiальний
Фонд фонд усьоrо

фонд фонд усього
фонд ФОнд усьоrо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма економiчного i соцiального розвит_q мiста на 2020 р!« 895 234,00 895 234,00 -895 234,00 -895 234,00
Усьоrо 895 234,00 895 234,00 -895 234,00 -895 234,00

9. Резулыативнi показники бюджетно! проrрами та аналiз тх виконання:

Затверджено у nacnopтi бюджетно, 1JJЗКТичн1 резульгагивн: nокаэники,
досягнутi за рахунок касових видатюв ВiдхиленняNoз/n Показники Одниця

Джерело iнформацii" nрограми
(наданих кредитiв з бюджету)вимiру

эаrальний I спецiальнийj загальний J спецiальний 1 загальний j спецiаnьний 1фонд Фонд усьоrо
фонд Фонд усього

фонд фонд усьоrо1 2 3 4 5 1 6 J 7 8 l 9 l 10 11 J 12 l 131 Забезпечення реконструкцii споруд, уста нов та закладiв фiзично'i культур и i спорту
затрат

1 1 обсяг витрат iГРН. Jрiшення мiськоi ради J 1 895 234_]_ 895 234] l l ] -895 234J -895 234Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не освосння кошпнв здюснено через едсутнкть потреди

проектно-
1 3 2ooj 3 200 l 1 l -3 2001 -3200

2 обсяг реконструкцп КВ.М, кошгорисна
Пояснения щодо причин роэбзжностей м1ж затвердженими та досягну,ими результативними показниками
Не освоення коштiв здiйснено через вiдсутнiсть потреди
ПрОЩ'_l<!У

Проrрама
економiчноrо i 1 1 -1 -1соцiального розвитку

1 кiлькiсть об'е::ктiв, що плануеться реконструювати од мiста на 2020 рiк
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяrнутими результативними покаэниками
Не освосння коштiв здiйснено через в;дсvтнiсть потреди
ефективностi

1 середнi витрати на реконструкцiю одного об'скта ГРН, wозрахvнковi данi 1 895 234 895 234 -895 234 -895 2341Пояснення щодо причин розб1жностей мiж затеЕрдженими та досяrнl!:ими еезультативним~ показникамиПояснення щодо причин розбiжностей м1ж затеердженими та досяr~ими еезультативним~ показниками
Не освосння коштiв здiйснено через вiдсутнiсть потреди

2/середнi витрати на реконструкцiю 1 кв. м. ·--------------~ гРН. /розрахунковi данi J ~ ~
Пояснення щодо причин р_озбiжностей мiж затвердженими та досягн~и результативними показниками

279,7~ 279,76[ J l 1
1Не освосння коштi_в__ здiйснено через вiдсутнiсть потреди

..l -279.761 ~79,76/

якостi

/динам1ка обсяriв реконструкцi"i у nорiвняннi з nonepeднi-..-----, 1 _ _ 1 /
1__[_,,_ерюдом _ ~ 1 ВIДС. розрахунков, дан,

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними nоказниками ~ 1;01
1 J 1 1

1
J-{e освосння ко_~щ:_11iв здiйснено че_2!!J_ (!iдс_Х_mнiсть поm.Е!!_ди

-100/ ~10~
IАналiз стану виконання рез_ультативних показникiв
!Не освое:ння коuтв здiйснено че_е:ез вiдсутнiсть потреби

1 О. Узагаnьнений висноеок про виконання бюджетt:'161 проrрами.

Не освосння коuлiв здiйснено через вiдсутнiсть потреби

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Начальник в1ддiлу-головний бухгалтер
Людмила КАВЕР/НА
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетно] програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1017325
(КТПКВК МБ)

Департамент паркiв та рекреацi·1 Днiпровсько"f мюьког ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент паркiв та рекреацi·1 ДнiпровськоУ мюьног ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

0443
(КТКВК)(1)

Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзично·1· культури i спорту
(найменування бюджетно. програми)

4.Результат аналiзу ефективнстi

№ Кiлькiсть набраних балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюджетно'( програми Висока Gередня Низька

ефективнютъ еФективнiсть еmективнiсть
1 2 з 4 5
1 Пiдпрограма 1: Бvдiвництво спооvд, vстанов та закпадтв фтзично) кvльтури i споотv х х х
1. 1 Напоям 1: Забезпечення реконстрvкцД споруд, установ та эвкпгд.в фiзичнот кульmурu i cnopmv 0,0

Загальний оезvльтат оцiнки тдпоогоеми 1: 0,0
Загальний результат оцiнки псогоами: 0,0

1. Зазначаються всз n~дnрограми та напрями. якi включенi до звiту пров ваконання паспорту бюджетноi' программ

5. Поглиблений аналiз причин ниэьког ефективностi

NO
Назва завдання бюджетно'! проrрами 11ояснення щодо причин низьноз ефентивносп, визначення факгортв

з/п чепеэ якi не посягнуто запланованих оезvльтатiв
1 2 з

IП1дnрограма 1: напрям 1: эвоеапечення реконструкцп сnоруд, установ та
Не освоения коштiв здiйснено через вiдсутнiсть потребизакладiв d: iзично·, кvлыvои i спорту

мтськот ради

Начальник вiддiлу-головний

43037107
1 ВиконаннА бю.о.жетноi nроrрами аа nоkа3ника1r,1и О

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнiцiал, прiзеище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцiали/iнiцiал, nрtэвище)



Звiт
про виконання паспорта бюджетно! програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укратни
26.08.2014 № 836
"(у редакцi"i наказу Мiнiстерства фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року № 1209)"

1. 1000000
(КОД Програмнот класифiкацП
видаn<iв та кредитування
мiсцееого бюджету)

Департамент паркiв та рекреацi"i Днiпровськоi" мiськот ради
(найменування головного роэпорядника коwтiв мiсцевоrо бюджету) 43037107

(код за Е:ДРПОУ)

2. 1010000
(КОД проерамног класифiкацii
еи.даткiв та кредитування
мiсцеоого бюджету)

Департамент паркiв та_рекреацiТ Днiпровсько"i мiсько"i ради
(найменуоання вшгюещвпьното виконавця)

43037107
(код за Е:ДРПОУ)

3 1010150 0150
(код Проrрамноl класифiкацй•
видаткiв та кредитуоання

мiсцевого бюджету)

0111
(код Тиnовоi nроrрамно/
клас.ифiкацif видаткiв та
кредитування мiсцевоrо

бюджету)

(код Фун1щiональноi
класифiкацf( видаткiвта
кредигуаання бюджету)

Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi обпаснот ради, районноТ ради, районноТ у мiстi ради (у разi П
створення), мiсько"i, селищнот, сiльськоТ_Еад
(найменування бюджегнот программ згiдно з Типовою nрограмною класифiкацiсю еидагюв та кредитуsаннЯ

мiсцевоrо бюджету)

1210100000
(код бюджету)

4. Цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

№ з/п Цiль двржавног полiтики

1 Створення умов щодо утримання, вiдновлення, захисту та комплексного розвитку паркiв та земель рекреацiйного призначення, забезпечення мешканцiв мiста комфортними умовами
nроживання та в,дпочинку вiдповiдно до встановлених нормативiв та стандартiв, охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетнот прогреми
Органiзацiйне_,____il<_формацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi виконавчого органу мiсько"i ради

6. Завдання бюджетно"i програми

№ з/п Завдання
1 Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сферi вiдновлення, захисту та комплексного розвитку паркiв та земель рекреацiйного призначення
2 Виконання департаментом завдань з iнформатизацi"i

7 Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

гривень
Напрями використання бюджетних Затверджено у паспортi бюджетно"i програми Касовi видатки (наданi кредити з бюджету) Вiдхилення№ з/п загальний спецiальний заrальний спецiальний заrальний спецiальнийкоштiв *

фонд фонд усього
фонд фонд усього

фонд фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11l"аvезпечення виконання департаментом

наданих законодавством повноважень у
1 сфер~ вiдновлення, захисту та 3 505 286.00 3 505 286,00 3 374 707,64 3 374 707.64 -130 578,36 -130 578,36комплексного розвитку парюв та земель

ое~еаuiйного поизначення
2 Забезпечення виконання департаментом

26 640.00 194 600.00 221 240.00 26 629,04 188 617.60 215 246,64 -10,96 -5 982.40 -5 993.36завдань з iнформатиэацi"i
Усього 3 531 926.00 194 600,00 З 726 526.00 3 401 336,68 188 617,60 3 589 954,28 -130 589,32 -5 982,40 -136 571,72



Пояснення щодо причин вiдхилення обсяпв касових видаткiв (наданих кредитiв з-бiоджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi
бюджетно; програми

Напрям 1: Вiдхилення у зв'язку з придбанням меньшо'i юлькосп офюногтехнiки, iснус економiя
Напрям 2: Вiдхилення виникло за рахунок економi'i коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi канцтоварiв через систему ProZorro. економп фонду заробггнот плати за рахунок трьох
вакантних посад_

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетног програми

гривень
Затверджено у паспортi бюджетно!

Касовi видатки (наданi кредити) ВiдхиленняНайменування мiсцево-Uрегiонально'i програми програми
загальний спецiальний

№з/п
загальний спецiальний загальний спецiальний

усьогоусього усього
фонд фондфонд фонд фонд фонд

3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2

Усього

9. Результативнi показники бюджетнот програми та аналiз ·,х виконання:

Затверджено у паспортi бюджетно] оактичн: реэупыативн. показники,
досягнутi за рахунок касових видаткiв Вiдхилення№ з/п Показники Одниця

Джерело iнформацii програми
(наданих кредитiв з бюджету)вимiру

загальний I спецiальний 1 загальний I спецiальний 1 загальний спецiальний 1фонд фонд усього
фонд фонд усього

фонд фонд усього
1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 12 1 13

1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сферi вiдновлення, захисту та комплексного розвитку паркiв та земель рекреацiйного призначення
затрат

1 обсяг видаткiв ГРН. рiшення мiсько'i ради 3 505 2861 1 3 505 286 3 374 707,641 1 3 374 707,64 -130 578,36 1 -130 578,36Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затее сеними та досягнутими результативними показникамиПояснення _111_одо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло зарахунок економii' коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвпi канцтоварiв через систему ProZorro, економ1)' фонду заробiтноi' плати за рахуноктрьох вакантних посад

2lкiлькiсть штатних одиниць IОД. lрiшення м1ськоi ради/ 151 1 151 121 1 121 -3
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими рез1льтативними показниками -3

Вiдхилення виникло за рахунок економ,i коштiв внаслiдок проведення процедХР_и закупiвлi канцтоварiв через системуProZorro, економ,J'фонду заробiтноi плати за рахунок трьох вакантних посад
продукт_у

1 1 IПрограма "Загапьна 1 5431 / ~ 1 4781 1 1 4781 ~1 1 кiлькiсть отриманих доручень, листiв, звернень, заяв, скарг ОД. канцелярiя" __ "~~ 1
Пояснення _щодо причин розбiжностей мIж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло в результатi виконання бiльшоi' кiлькостi доручень. листiв, звернень. заяв, скарг

Програма "Загальна
39 39 39 392 кiльк~сть пiдготовлених нормативно-правових актiв ОД. канцелярiя"

Програма "Загальна
24 24 278 278 254 2543 кiлькiсть проведених засiдань, нарад, семiнарiв од канцелярiя"

Пояснення щодо причин розб1жностей мiж затвердженими та досяг,---

] 93~

Пояснення щодо причин розб1жностеи мIж затверджен_ими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення виникло в результатi проведення бiльшоi' кiлькостi засiдань, нарад, семiнарiв
ефективностi

lкiлькiсть виконаних доручень. пистiв, звернень. эаяв, скарг / ~ _ . 1
36
/ ----i

36
[

1
23/

1 на одного прац,вника ОД. роэрахунков, дан, 1
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками 1 123/ 8l J ~
§iдхилення виникло в результат, виконання бiльшоi'кiлькостi доручень. листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника

2Iвитрати на утримання однiс'i штатноi· одиницi IГРН lроэрахунков, данi 1 233 685,731 1 233 685,731 281 225,64
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення винuкло за рахунок трьох вакантних посад

1

1 кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових акт,в на lоп 1 розрахунков, данi 1 3/ 1 3/ 31 1 31 1 1
3 одного працiвника

якостi
1 Вiдсоток вчасно виконаних доручень, листiв, звернень.

/вщс 1 розрахунков, данi 1 1001
1 1001 100/ 1 1001

1 1
1 заяв. скарr у ix загальнiй юлькостi

281 225,64 47 539,91 47 539,91



вiдсоток прийнятих нормативно-правових акт iв у загальнiй / /

1 100/
1 100/ 100/

1 100/
1 1

2 кiлькостi пiдготовлених ВIДС. розрахунковi данi
3 Вiдсоток виконаних нормативно-правових актiв / ВIДС. /розрахунковi данi 1 100/ J 100/ 100/ 1 100/ 1 1
2 Забезлечення виконання департаментом завдань з iнформатизацi"iзатрат
1 Обсяг видаткiв

/ГРН. /рiшення мiсько;- ради J 26 640/ 194 600J 221 240/ 26 629,04/ 188 617,6J 215 246,64/ -Щ96J -5 982,4/ -5 993,36
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхилення у зв'язку з придбанням меныио;кiлькостi офiсноiтехнiки, юнуе економiя
ПDOЛVltТV

_Пояснення _l11Одо причин розб1жностеи мiж з_атвердженими та досягнутими рез_ультативними показниками
-- - ,_ ,.,,,, vvv .&.L.I LЦU Lb Ь29,04 188617,6 215 246,64 -10,96 -5 982,4 -5 993,36,и результативними показникамиВiдхилення у зв'язку з придбанням меныио;кiпькостi офiсноiтехнiки, юнуе економiя

про~
1JКiлькiсть послуг у сферi iнформатизацi;- /ОД. [догов.р 1 21 J 2/ 2/ 1 2/ 1 1
JКiлькiсть придбано;- комп'ютеонот технiки у сферi

/од /договори 1 10/ 8J 18/ 10/ 8J 18J 1 1

2 iнформатизацi;-
ефективностi

1JСередня вартiсть однiе:i· послуги у сферi iнформатизацi'i /ГРН. / розрахунковi данi 1 5 ООО/ ] 5 ООО/ 5 ООО/ 1 5 ООО/ 1 1
2/Середня вартiсть однiе:;- одиницi комп'ютерно;- технiки /ГРН. /розрахунковi данi 1 1 664/ 24 325/ 11 735,56/ 1 662,91 11 958, 15/ 13 621,05j -1, 1 / -12 366,85/ 1 885,49

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вiдхипення у зв'язку з придбанням меньшоi· кiпькостi офюно;технiки, icнvc економiя
Ollt"\f""тi

Пояснення щодо причин розб1жностей мiж затвердженими та досягн_утими результативними показниками
г,-•· 'vv--т ~~ VL.:> 11 t;j:,,:,ь 1 662,9 11 958, 15 13621,05 -1, 1 -12 366,85 1 885,49:ягнутими результативними показникамиВiдхипення у зв'язку з придбанням меньшоi· кiпькостi офiсноiтехнiки, iснус економiя

якостi
JВiдсоток виконаних послуг у сферi iнформатизацi'i вiд

/в1дс. /розрахунковi данi 1 100/ j 100/ 100/
1 100/

1 1

1 загальноi кiлькостi послуг
21вiдсоток придбаноi комп'ютерно;- технiки

/ВIДС. /розрахунковi данi 1 1001 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 1 1
Аналiз стану виконання результативних показникiв

Вiдхилення виникло за рахунок економi'i коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi канцтоварiв через систему ProZorro, економi'i фонду заробiтноi плати за рахунок трьох вакантних посад таз придбанням меньшо'i кiлькостiофiсно;· технiки.

1 О. Узагальнений висновок про виконання бюджетно;- проrрами

Вiдхилення виникло за рахунок економi;- коштiв внаслiдок проведення процедури закупiвлi канцтоварiв через систему ProZorro, економi'i фонду заробiтно'i плати за рахунок трьох вакантних посад твз придбанням меньшоi кiлькостi офiсно'i технiки.

• 3азначаються всi напрями використання бюджетних коштiв, затверд

Директор департаменту паркiв та рекреацli
Днiпровськоi мiськоiради

Начальник вiддiпу-головний бухгалтер вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнщiал. прiзвище)

Людмила КАВЕР/НА
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджвтнот програми
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
IКТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1010150
(КТПКВК МБ)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськот мюько) ади
(найменування головного розпорядника)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськог мюьког ади
(найменування вiдповiдальноrо виконавця)

0111
(КТКВК)(1)

4.Резулыат аналiэу ефективнстi

Органiэацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обпасног ради,
айонног а и, аионног а

№ Кiлькiсть набJ)аних балiв
з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюцжегнот програми Висока t.;ередня низька

есЬективнiсть есЬективнiсть есЬективнiсть1 2 3 4 5р пдпрограма , : uрrан1зац1ине, IНQJОрмац1ино-анал1тичне та матерrально-технrчне эаоеэпечення
1 дiяльностi обпасног ради, районнот ради, районног у мiстi ради (у раэi Гr створення), мюьког, х х хсепишног с.льськог оаа

1. 1 Напрям 1: .:1абезпечення виконвння оепартаментом недвних законодавством повноважень у сфер,
250,00вiдновлення, захисту та комплексного ооэеитку пвоюв та земель оекоеацiйного поизнвчвння

1.2 Напоям 2: Забезпечення виконання департаментом зэвдвнь з iнформатизац;)'
208,05Загальний результат оцiнки пiдпрограми 1:

229,03Загальний результат оцiнки програми: 229,03
1. Зазначаються ас/ niдnporpaми та наnрями як1 ВIU1ЮЧен, до зе,ту пров еиконання паспорту бюджетно, nроrрами

5. Поглиблений аналiз причин низькот ефективностi

Назва завдання бюджетнот програми ояснення щодо причин низько, е ективностr, визначення актортв
че ез якi не осяrн то запланованих ез льтатiв

Днiпровсько'i мiсько'i ради

Начальник вiддiлу-головний

43037107
1 Вимо"аню1 бюд:.сеntQ' nporpaм11 Ja nок3:r.н1•щ1мн q\

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiали/iнщ1ал, пр1звище)

Людмила KABEPIHA
(iнiцianи/iнiцiaл. пр1эвище)



Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на 31.12.2020 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

епа тамент па кiв та ек еацп нiп овськот мiсько·1 а и
(найменування головного оозпорядника)

2. Реэульгати анагизу ефективносп
№

Кiлькiсть набраних балiв3/п
КПКВКМБ Назва бюджетно'~' nрограми Висока Середня низька

еmективнiсть еmективнiсть еmективнiсть1 2
3

4 5 61 1010150 Орган1эацiине, iнформацiино-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дis:~льностt обnасно·1 ради.
229.03lоайонноi· "'"'"И районно; v мiстi сааи 111 оаэ: П сгвооенняз мюьког селишноi' сшьськот оаа2 1013210 Ооганiэа·Uiя та пооведення гоомадських ообп
250,003 1013242 lнwi заходи у Сферi сошапьного захистv i соuiальноrо эабезпечення

152,80
4 1014081 Забезпечення дiяльностi iнших закладiе в raлvэi КVльтvои i мистеuтва

110,855 1016030 Ooraнiэauiя благоvстмю населених nvнктiв
156,14

6 1016090 lнша дiяльнiсть у cmeoi житлово-комvнального господаоства
о.о7 1017363 1 t::1иконання iнвестицiиних проекпв в рамках здIйснення эахошв щодо соцiально-економ1чного розвитку

131.70
окоемих теоитооiй

8 1017670 Внески до статvтного капiталу суб'екпв господаnювання
191,801. Заэначаються уаnроrрами головного розnорядника, за якими складено эвппро виконання паспорту бюджетно; прогреми

3. Поглиблений анагпз n ичин низькот е ективностi
№

3/п КПКВКМБ Назва бюджетно'i програмi оясненя щодо причин низько: е ективносп,
визначання факторiв через якi не досягнуто

1013242 lншi заходи у сферi соцiальноrо захисту I соцiального забезпечення

1014081 Забезnечення дiяльностi lнших закладIв в галузI культури I мистецтва

Планувалось, що до сусniльно-корисних робiт буде залучено 43 людини.
але фактично вIдпрацювали 16 чоловiк

Вiдхиnення у зв'язку з В1Дсутнiстюпотреби придбання офiсноl технIки та
отримання nослуг, Iснус економIя

з 1016030 Органiзацiя благоустроюнаселених nунктiв

Роз6iжн1сть виникла тому що не було nроектiвдля Партициnаторного
бюджетування. за рахунок економГi коштiв енаслiдок nроведення
процедури закуniвлi через систему ProZorro. в резулыатi лiквiдацН парку
КП "Парк культури та вiдnочинку iм Т Г. Шевченко",КП "Парк Лазаря
Глоби". КП "ПАРК КУПЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУСАГАЙДАК'', доведенi
суми планових призначень nовнiстю не використанi

1016090 lнша дiяльнiсть у сферi житлово-комунальноrо господарства Вiдхилення виникло у зе'язку з проведеннямдепартаментом nроцедури
закуn1вni через систему ProZorro на nослуrи з утримання зелених
насаджень

1017363

Директор департаменту паркiв та
Днiпровсько'i мiсько'i ради

Начальник вiддiлу-голов•шй бу
вiддiлу бухгалтерського облiку т

Вiдхилення виникло iз-за дооформлення документiв по землi, для
подальшоi· реконструкцII мIнI-футt5ольного майданчика э навчально
тренувальних занять дитячо-юнацькоrо футболу на територiI скверу
"Амурський парк". nояснюсться екномIе:ю коштrв при nроведенi пу/5лiчних
зак nIвель.

Олександр БУЙВОЛЮК
(iнiцiaли/iнiцian, прIзвище)

Людмила KABEPIHA
(iнiц1али/i11iцiал. прiзвище)
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