
1. 3500000

Результат аналізу еф ективності бюджетної програми 
станом на 31.12.2021 року

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

2.

(КТПКВКМБ)

3510000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

3.

(КТПКВКМБ)

3510160

(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВКМБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5
1 Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, сёлах X X X

1.1
Напрям 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у  сфері 
інноваційного розвитку 233.00

1.2 Напрям 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації 225.0
Загальний результ ат  оц інки  п ідп рограм и  1: 229,00
Загал ьний  результат оц ін ки  прогр ам и: 229,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№
3,' , Назва завдання бюджетної програми Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих оезультатів
1 2 3

Директор департаменту

Н ачальник управління бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер

Ю лія П А В Л Ю К

/ о *  - , / 7

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана А Н Д А Н Ч Е Н К О
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року

1. 3500000
(КТПКВК МБ)

2. 3510000
(КТПКВК МБ)

3. 3510180

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0133
(КТПКВК МБ) (КТКВК)О) 

4 .Результат аналізу ефективнсті

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
і 2 3 4 5

1
і пдпрограма і : Інша діяльність у сфері державного управління (Бюджетна програма "Виконання 
судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" 
на 2017-2021 ооки)

X X X

1.1 Напрям 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів. 0.0
Загальний результ ат  оц інки  п ідп рограм и  1: 0,0
Загал ьний  результат оц ін ки  прогр ам и: 0 ,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

и г
з/п

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 
__________ через які не досягнуто запланованих результатів___________

Назва завдання бюджетної програми

Підпрограма 1: Напрям 1: Забезпечення виконання судових 
виконавчих документів._________________________

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер

ові рішення до департменту інноваційного розвитку не надходили

Ю лія І1 А В Л Ю К
( ін іц іа л и / ін іц іа л ,  п р із в и щ е )

Світлана А Н Д А Н Ч Е Н К О
( ін іц іа л и /ін іц іа л  п р ізвищ е)



Результат аналізу ефективності бю джетної програми
станом на 31.12.2021 року

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровсько? міської ради
(КТПКВК МБ) 

2. 3510000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3517640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КТКВК)О)

4.Результат аналізу ефективнсті

(найменування бюджетної програми)

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

1 і Іідпрограма 1: Заходи з енергозбереження (Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 
2022-2026 роки) X X X

1.1
Напрям 1: Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення 
енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного 
перфоманс-контракту" (пілотний проект)"

225,00

1.2 Напрям 2: Комісійні за забов'язання за ставкою 0,5%  річних на ту частину кредиту, яка на той момент 
залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою

225,00

1.3

Напрям 3: ьитрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у  тому числі: для утримання групи 
реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних 
агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних 
послуг, оплата 60.0% частини прибутку в цільовий Фонд міської ради

243,90

1.4 Напрям 4: Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ. ЖБК і 
власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі

225,00

1.5 Напрям 5: Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності 0,0
Загальний результ ат  оц інки  п ідп рограм и  1: 183,78
З агал ьний  результат оц ін ки  прогр ам и: 183,78

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

ЇС
з/л

Назва завдання бюджетної програми Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 
через які не досягнуто запланованих результатів

1
------------------------------------------------------і -------------------------- з

Директор департаменту

Н ачальник управління бухгалтерського  
обліку і звітності - головний бухгалтер

Ю лія П А В Л Ю К
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана А Н Д А Н Ч Е І1 К О
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бю джетної програми
станом на 31.12.2021 року

1. 3500000  Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3500000_______  Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3517670_______  0490______ Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5
1 Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання X X X

1.1 Напрям 1: Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР 225,00
Загальний результ ат  оц інки  п ідп рограм и  1: 225,00
Загал ьний  результат оц ін ки  прогр ам и: 225,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

!С

з/п
Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 

через які не д осягнуто  запланованих оезультатів
1 2 3

Директор департаменту

Н ачальник управління бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер

Ю лія П А В Л Ю К
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана А Н Д А ІІЧ Е Н К О
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року

1. 3500000
(КТП КВ К МБ)

2. 3510000
(КТПКВК МБ)

З 3517693

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найм енування головного  розпорядника)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

0490
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 

4.Результат аналізу ефективнсті

(найменування відповідального виконавця) 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю_____________________
(найменування бюджетної програми)

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5
1 П ідпрограма 1: Інші заходи, пов 'язан і з економ ічною  д іяльн істю  (Бю джет участі) X X X

1.1 Напрям 1: Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та 
реалізацію бюджету участі 200.00

1.2 Напрям 2: Обслуговування та технічна підтримка системи "Гоомадський проект" 200.00
1.3 Напрям 3: Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі) 200.00

Загальний результ ат  оц інки  п ідп рограм и  1: 200,00
Загал ьний  результат оц ін ки  п рограм и: 200 ,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№
з/п Назва завдання бюджетної програми Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих результатів
1 ----------------------------------------- і -----------------------------------------*тґ::г7 ................................ ■ .................................- . ' ш

Ю лія П А В Л Ю К
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана А Н Д А Н Ч Е Н К О
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

Н ачальник управління бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер



Звіт

Затверджено
Наказ М іністерства ф інансів України 
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3 5 0 0 0 0 0 Д епартам ент інноваційного розвитку Дн іпровської м іської ради 40916722
(код  П рограм ної класиф ікац ії 

в и д а тк ів  та кредитування
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3510000 Д епартам ент інновац ійного  розвитку Д ніпровської м іської ради 40916722
(код П рограм ної класиф ікац ії 

в и д а тк ів  та кредитування
ісопгл бллио-пЛ

(найменування в ідповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3510160 0160
Керівництво і управління у відповідній сфері у м істах (місті Києві), селищ ах, 

0111 селах, територіальних громадах 04576000000
(код П рограм ної кл асиф ікац ії 

вид атків  та кредитування 
м ісцевого  бю джету)

(код Типової програмної 
класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з  Типовою  програмною  класиф ікац ією  видатків та кредитування 
класиф ікації видатків та м ісцевого бюджету) 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4 Ц іл і д е рж а вн о ї політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію  бю джетної програми

№ з/п Ціль держ авної політики

1 Забезпечення розвитку інновац ійної інф раструктури міста

5. М ета б ю д ж етно ї програми
Керівництво  та  управління у відповідній сф ері у м. Д н іпро

6. Завдання  бю д ж етно ї програми

№ з/п Завдання

1 Зд ійснення  департаментом  наданих законодавством  повноважень у сфері інноваційного розвитку

7 Видатки (надані кредити з бю джету) та напрями використання бюджетних коштів за бю джетною  програмою
гривень

№ з/п
Н апрям и використання бю джетних 

кош тів *

Затверджено у паспорті бю джетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення  зд ійснення департаментом 
наданих законодавством  повноважень у 
сф ері інновац ійного  розвитку

7 073 669,00 7 073 669,00 7 072 537,85 7 072 537,85 -1 131,15 -1 131,15

2
Забезпечення зд ійснення департаментом 
завдан ь  у сф ері інф орматизац ії

160 000,00 95 600,00 255 600,00 160 000,00 95 600,00 255 600,00

Усього 7 233 669,00 95 600,00 7 329 269,00 7 232 537,85 95 600,00 7 328 137,85 -1 131,15 -1 131,15
П ояснення щодо причин відхилення обсягів  касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю джетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бю дж етної програми
Н апрям  1: Р озб іж н ість  виникла за рахунок економ ії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів,послуг програмного 
забезпечення та  заправки, ремонту картриджів через систему Прозоро.



8. Видатки (надані кредити з бю джету) на реал ізацію  м ісцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бю джетної програми
гривень

№  з/п Н айм енування м ісцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) В ідхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього

9. Р езультативн і показники бю дж етної програми та аналіз їх виконання:

№  з/п Показники
Одниця
виміру Джерело інф ормації

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Ф актичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

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

1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сс >ері інноваційного розвитку
затрат

1 (обсяг видатків |грн. |р іш ення м іської рад и ] 7 073 669]^ 7 073 6 6 9 17 072 537 ,85 ] | 7 072 537,85 | -1 13 1 ,1 5 ] | -1 131 ,15
П ояснення щодо причин розбіжностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, послуг програмного забезпечення та заправки, ремонту картриджів
через систему Прозоро.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 1кількість ш татних одиниць |од. [р іш ення м іської ради | 2 9 1 | 2 9 1 2 0 1 | 2 0 1 -9 | | -9|
Пояснення щодо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у  паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій
продукту

1 к ількість отрим аних доручень, листів, звернень, заяв, скарг од.
Програма "Загальна 
канцелярія"

1 408 1 408 1 408 1 408

2 к ількість п ід готовлених нормативно-правових актів од.
Програма "Загальна 
канцелярія"

195 195 195 195

ефективності

1
к іл ь к і с т ь  виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг 
на одного працівника од. розрахункові дані

49 49 70 70 21 21

Пояснення щодо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
У зв 'язку з наявними вакантними штатними одиницями, збільшилася навантаженість кількості документів на штатну одиницю, збільшилося і фактичне виконання доручень на одного працівника

к іл ь к і с т ь  підготовлених нормативно-правових актів на
9 9 10 10 1 1

2 одного  працівника од. розрахункові дані
Пояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
У зв'язку з наявними вакантними штатними одиницями, збільшилася навантаженість кількості документів на штатну одиницю, збільшилося кількість піідготовлених документів на одного працівника

3 1середні витрати на утримання 1 ш татної одиниц і |грн. | розрахункові дані 243 919,62| | 243 9 19 ,621 353 626 ,8091 353 626,809| 109 707,189] | 109 707 ,1891
Пояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
Фактичні витрати на одну штатну одиницю збільшилися у  зв'язку зі збільшенням орендної плати, зростанням цін на послуги
ЯКОСТІ

1
в ідсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, 
заяв, скарг у їх за гально ї кількості відс. розрахункові дані

100 100 100 100

2
в ідсоток прийнятих нормативно-правових акт ів  у загальній 
к ількості п ідготовлених відс. розрахункові дані

100 100 100 100

2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації
затрат

1 обсяг видатків  у сф ері інф орматизації грн. рішення міської ради 147 000 147 000 147 000 147 000
2 обсяг видатків  на придбання комп'ю терного обладнання грн. рішення м іської ради 13 000 95 600 108 600 13 000 95 600 108 600

продукту
1 кількість послуг у сф ері інф орматизації ОД. договори 15 15 15 15
2 кількість придбаного комп'ю терного обладнання од. договори 7 4 11 7 4 11

ефективності
1 (середня вартість одн іє ї послуги |грн. (розрахункові дані | 9 8 0 0 1 ] 9 8 0 0 1 9 800 1 | 9 800]



2
середні витрати на придбання одиниц і комп'ю терного 
обладнання грн. розрахункові дані

1 857,14 ■ 23 900 9 872,73 1 857,14 23 900 9 872,73

ЯКОСТІ

1
відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання від 
загальної кількості відс. розрахункові дані

100 100 100 100

2
відсоток забезпечення придбаного ком п’ю терного 
обпадання та приладдя відс. розрахункові дані

100 100 100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників
У 2021 році передбачені бю джетні призначення у сумі 7 329 269 .00 грн., касові видатки склали 99,9 % виконання(зменш ення касових видатків відбулася за рахунок економії коштів через систему Прозорро).

10. Узагал ьнений висновок про виконання бю дж етно ї програми.

Ю лія ПАВЛЮ К  
(ін іціали/ініціал, прізвищ е)

Світлана АНДАНЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

' Зазначаю ться всі напрями використання бю джетних коштів, затверджені у п а е К

Директ ор департ амент у

Начальник управління бухгалтерського обл іку і звітності 
- головний бухгалт ер



Звіт

Затверджено
Наказ М іністерства ф інансів /кра їни  
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3 5 0 0 0 0 0
(код  П рограм ної класиф ікації 

вид атків  та кредитування

Д епартам ент інноваційного розвитку Дн іпровської м іської ради
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

3510000
(код П рограм ної класиф ікації 

видатків  та кредитування

Д епартам ент інноваційного розвитку Д ніпровської м іської ради
(найменування в ідповідального виконавця)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

3510180
(код П рограм ної класиф ікац ії 

видатків  та кредитування 
м ісцевого бюджету)

0180 0133
(код Типово ї програмної 
класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого

(код Ф ункціональної 
класиф ікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класиф ікацією  видатків та  кредитування

м ісцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Ц ілі держ авн ої політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію  бю джетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація держ авної пол ітики щ одо виконання судових рішень

5. М ета бю дж етно ї програми
Р еал ізац ія  виконання судових р іш ень та виконавчих документів.

6. Завдання бю дж етно ї програми

№ з/п Завдання

1 Виконання судових р іш ень та виконавчих документів

7. Видатки (надані кредити з бю дж ету) та напрями використання бю джетних коштів за бю джетною  програмою
гривень

№ з/п
Н апрям и використання бю джетних 

кош тів *

Затверджено у паспорті бю джетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення виконання судових рішень 
та виконавчих документів.

25 000,00 25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Усього 25 000,00 25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
П ояснення щодо причин відхилення обсягів  касових видатків (наданих кредитів з бю джету) за напрямом використання бю джетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бю дж етної програми
Напрям 1: С удов і ріш ення на виконання не надходили

. Видатки (надані кредити з бю джету) на реалізацію  м ісцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бю джетної програми

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
№ з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ЬкЗол гірдЯрама виконання дуО&Ьих р іш ень  Г/3 
докум ент ів Д н іп р о в сько ю  м іською  рад о ю  та ї ї  виконавчими  
органам и" на 2017  -  2021 роки

25 000 25 000 -25 000 -25 000

Усього 25 000,00 25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

9. Результативні показники бю дж етної програми та  аналіз їх  виконання:

№  з/п Показники
О д  НИ ЦЯ 

виміру Дж ерело інформації

Затвердж ено у паспорті бю джетної 
програми

Ф актичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
усього

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.

затрат

1
обсяг витрат на забезпечення виконання ріш ень суду та 
виконавчих докум ентів грн. ріш ення м іської ради

25 000 25 000 -25 000 -25 000

П ояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
Судові рішення на виконання не надходили
продукту

1 кількість ріш ень суду та виконавчих документів од.
Програма "Загальна 
канцелярія"

5 5 -5 -5

Пояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердженим и та досягнутими результативними показниками
Судові рішення на виконання не надходили
ефективності

1 1середні витрати на один виконавчий докум ент | грн. | розрахункові дані 5 0 0 0 1 5 000| -5 0 0 0 1 -5 000
Пояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердженим и та досягнутими результативними показниками
Судові рішення на виконання не надходили
ЯКОСТІ

1
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів 
порівняно з попереднім періодом Відс. розрахункові дані

100 100 -100 -100

Пояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнутими результативними показниками
Судові рішення на виконання не надходили___________
Аналіз стану виконання результативних показників

Ю лія ПАВЛЮ К  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО  
(ін іціали/ініціал, прізвище)

10. У загальнений висновок про виконання бю джетної програми.

' Зазначаю ться всі напрями використання бю джетних коштів, затверджені /л ^ Ь ’п ф ^ ї

Д ирект ор департ ам ент у

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності 
- головний бухгалт ер

гх (підпйср’



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Звіт

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

1 3500000  Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради______________________________________________________  40916722
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування

3510000______________  Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради_________________________________________________________ 40916722
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування

3517640
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

7640 0470
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження 04576000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

бюджету)
(код бюджету)

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

N2 з/п Ціль державної політики

1 Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

5. Мета бюджетної програми
Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення 
населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора_________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"

2 Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3 Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики

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

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів *

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

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

иплата та  оослуговування ооргових 
зобов'язань за Інвестиційною програмою 
"Підвищення енергоефективності у 
бюджетних установах та закладах м. 
Дніпра із впровадженням "енергетичного 
пеосЬоманс-контоакту" (пілотний проект)"

54 825 780,00 54 825 780,00 54 825 779,30 54 825 779,30 -0,70 -0,70

2

Комісійні за забов’язання за ставкою 0,5 % 
річних на ту частину кредиту, яка на той 
момент залишається невиплаченою 
позичальнику та не скасованою

2 862 656,00 2 862 656,00 2 862 656,00 2 862 656,00



3

Витрати, пов'язані із забезпеченням 
реалізації проекту, у тому числі: для 
утримання групи реалізації проекту, 
забезпечення юридичного супроводу, 
аудиторських послуг, послуг 
процесуальних агентів, технічного нагляду, 
страхування, відшкодування додаткових 
витрах банку, комісій, супровідних послуг, 
оплата 60,0% частини прибутку в цільовий 
фонд міської ради

9 037 026,00 591 994,00 9 629 020,00 9 036 921,71 546 533,50 9 583 455,21 -104,29 -45 460,50 -45 564,79

4

Відшкодування частини кредиту на 
впровадження енергоефективних заходів 
для ОСББ, ЖБК і власників одно- та 
двоквартирних житлових будинків у 
м.Дніпрі

3 000 000,00 3 000 000,00 2 998 692,17 2 998 692,17 -1 307,83 -1 307,83

5
Реконструкція, модернізація, капітальний 
ремонт будівель та споруд комунальної 
власності

350 000,00 350 000,00 348 639,85 348 639,85 -1 360,15 -1 360,15

Усього 69 725 462,00 941 994,00 70 667 456,00 69 724 049,18 895 173,35 70 619 222,53 -1 412,82 -46 820,65 -48 233,47
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної

програми

Напрям 3: Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 р. 
відбулося коливання валютного курсу, а також зміна графіку погашення боргових зобов’язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

Напрям 4: На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.
Напрям 5: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів , яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему Прозоро.

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Міська програма муніціпального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 
роки 66 725 462 591 994 67 317 456 66 725 357,01 546 533,5 67 271 890,51 -104,99 -45 460,5 -45 565,49

2

власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у  м.Дніпрі 
на впровадження енергоефективних заходів "Енергоеіфективна 
оселя" на 2018-2022 роки

3 000 000 3 000 000 2 998 692,17 2 998 692,17 -1 307,83 -1 307,83

3

програма з енерїозоереження, бнергобфективності та 
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у 
місті Д ніпр і на 2017-2022 роки

350 000 350 000 348 639,85 348 639,85 -1 360,15 -1 360,15

Усього 69 725 462,00 941 994,00 70 667 456,00 69 724 049,18 895 173,35 70 619 222,53 -1 412,82 -46 820,65 -48 233,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальним
фонд

спеціальним
фонд

усього

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

1
Сплата та обслуговування боргових зобов’язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного 
перф оманс-контракту" (пілотний проект)"

затрат

1 Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань грн.

Рішення міської ради, 
кредитна угода, план 
використання

54 825 780 54 825 780 54 825 779,3 54 825 779,3 -0.7 -0,7

продукту
1 1Кількість сплат боргових зобов’язань на рік |од. |Кредитна угода | 2| | 2 1 2 1 | 2|

ефективності



1 Середні витрати установи на сплату боргових зобовязань грн. розрахункові дані
27 412 890 27 412 890 27 412 889,65 27 412 889,65 -0,35 -0,35

Я К О С ТІ

1
темп зростання витрат на погашення відсотків за 
кредитним договором порівняно з попереднім роком відс. розрахункові дані

100 100 100 100

2 Комісійні за забов’язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою
затрат

1 Обсяг видатків грн.

Рішення міської ради, 
кредитна угода, план 
використання

2 862 656 2 862 656 2 862 656 2 862 656

продукту
1 1Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік |од. |Кредитна угода | 2 1 | 2 1 2 1 | 2| | |

еф ективності

1
Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні 
забов’язання грн. розрахункові дані

1 431 328 1 431 328 1 431 328 1 431 328

ЯКО СТІ

1
темп зростання витрат на погашення відсотків за 
кредитним договором порівняно з попереднім роком відс. розрахункові дані

70 70 70 70

3

Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, утом у числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг 
процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради

затрат

1

Витрати, пов’язані з забезпеченням технічного та 
авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального 
ремонту грн.

Рішення міської ради, 
кредитна угода, план 
використання

591 994 591 994 546 533,5 546 533,5 -45 460,5 -45 460,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 р. відбулося коливання валютного курсу,
а також зміна графіку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

2 Витрати на утримання групи реалізації проекту грн.
Рішення міської ради, 
план використання

2 391 137 2 391 137 2 391 032,71 2 391 032,71 -104,29 -104,29

3

Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, 
послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші 
злбов’язання грн.

Рішення міської ради, 
кредитна угода, план 
використання

691 058 691 058 691 058 691 058

4
Оплата 15% частини чистого прибутку та авансового 
внеску з податку на прибуток грн.

Рішення міської ради, 
план використання

5 954 831 5 954 831 5 954 831 5 954 831

продукту

1

Кількість бюджетних установ та закладів, в яких 
реалізувуватимуться заходи з технічного та авторського 
нагляду за проведенням капітального ремонту од. рішення міської ради

84 84 84 84

2 Кількість бюджених установ, які оплачують комісійні ОД. звіт по енергоаудиту 1 1 1 1

3 Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту од. Штатний розпис 22 22 12 12 -10 -10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій

4

Кількість бюджетних установ, які оплачують 15% частини 
чистого прибутку та авансового внеску з податку на 
прибуток од. рішення міської ради

1 1 1 1

ефективності

1

Середні витрати на бюджетну установу, в яких 
реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського 
нагляду грн. розрахункові дані

7 047,55 7 047,55 6 506,35 6 506,35 -541,2 -541,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія відбулася на підставі підписаних актів виконаних робіт зі здійснення технічного нагляду за проведенням капітального ремонту в бюджетних установах та закладах міста. В 2021 р. відбулося коливання валютного курсу,
а також зміна граф іку погашення боргових зобов'язань, що зумовило економію коштів за рахунок проведення оплати по договору раніш запланованих строків.

2

Середні витрати на установу, яка здійснює оплату 
комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги 
незалежних юристів та інших зобов'язань грн. розрахункові дані

691 058 691 058 691 058 691 058

3
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи 
реалізації проекту грн. розрахункові дані

108 688,04 108 688,04 199 252,7067 199 252,7067 90 564,67 90 564,67



П о яс н ен н я  щодо причин розбіж ностей  м іж затвердж еним и та досягнутим и результативними показниками
Збільшення витрат на 1 штатну одиницю , затверджених у  паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій

4

Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% 
частини чистого прибутку та авансового внеску з податку 
на прибуток грн. розрахункові дані

5 954 831 5 954 831 5 954 831 5 954 831

Я К О С Т І

1
Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в 
порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком відс. розрахункові дані

ЗО ЗО ЗО ЗО

4 Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі
затрат

1 1обсяг видатків |грн. |рішення міської ради | 3 000 0001 | 3 000 000] 2 998 692,17| | 2 998 692,17] -1 307,83] | -1 307,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Н а відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.
продукту

1
кількість укладених договорів на відшкодування частини 
кредиту од.

договора з кредитно-
фінансовими
установами

1 1 1 1

ефективності

1
середні витрати на 1 договір з відшкодування частини 
кредиту грн. розрахункові дані

3 000 000 3 000 000 2 998 692,17 2 998 692,17 -1 307,83 -1 307,83

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
На відшкодування енергоефективних кредитів було подано два реєстри на суму, що становлять касові видатки.
Я К О С Т І

100 |1 відсоток виконання | відс. |розрахункові дані 100 100
5 1 Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності

затрат

1 Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію
Рішення міської ради. 350 000 350 000 348 639,85 348 639,85 -1 360,15

грн. план використання
-1 360,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів , яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему Прозоро.
продукту

1
Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться 
роботи з проектування од. рішення міської ради 1 1 1 1

ефективності

1
Середні витрати на бюджетні заклади, в яких здійснюються 
роботи з проектування грн. розрахункові дані

350 000 350 000 348 639,85 348 639,85 -1 360,15 -1 360,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів , яка утворилася внаслідок проведення торгів через систему Прозоро.
якості

11 Відсоток виконання |відс. (розрахункові дані І Ю 0| 100| І 1 °° | ю о | І І
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у пасі 

Директор департ амент у

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - 
головний бухгалтер

Юлія ПАВЛЮ К
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
Н аказ М іністерства ф інансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Звіт

1. 3 5 0 0 0 0 0
(код П рограмної класиф ікац ії 

видатків  та кредитування

Департам ент інноваційного розвитку Дн іпровської м іської ради 40916722
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3500000_______________  Департам ент інноваційного розвитку Дн іпровської м іської ради_______________________________  40916722
(код  П рограм ної класиф ікац ії (найменування в ідповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

видатків  та  кредитування

3517670
(код  П рограм ної класиф ікац ії 

видатків  та  кредитування 
м ісцевого  бюджету)

7670 0490
(код Типової програм ної 
класиф ікац ії видатків та  
кредитування м ісцевого

(код Функціональної 
класиф ікації видатків та 
кредитування бюджету)

Внески до  статутного капіталу суб 'єктів господарювання__________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною  класиф ікац ією  видатків та кредитування

м ісцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Ц іл і держ авн ої політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бю джетної програми

№  З/п Ціль державної політики

1 С творення умов для сталого  ф ункціонування комунальних підприємств та  надання якісних послуг населенню

5 М ета бю дж етно ї програми
Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності м іста за рахунок внесків до  статутних капіталів комунальних 
п ідприєм ств ________________________________________________________________________________________________

6. Завдання б ю дж етно ї програми

№ з/п Завдання

1 Ф інансова  підтримка КП "ДМ ЕС КО "

7. Видатки (надані кредити з бю джету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

№ з/п
Н апрям и використання бю дж етних 

кош тів *

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

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
В несок д о  статутного капіталу КП 
"Д М Е С КО " ДМ Р

5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00

Усього 5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бюджетної програми

Видатки (надан і кредити з бю джету) на реалізацію  м ісцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бю джетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
№ з/п Н айменування м ісцевої/регіональної програми



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ттрварама ф ін а н с с ’ бі п ід т р и м к и  т а  внвсю в оотт а т у т н и х
капіт алів ком унальних п ідприєм ст в Д н іп р о в с ь ко ї м ісько ї рад и  на 
2016-2022 роки

5 966 598 5 966 598 5 966 598 5 966 598

Усього 5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00 5 966 598,00

9, Результативні показники бю д ж етно ї програми та  аналіз їх  виконання:

№ з/п Показники
Одниця
виміру Джерело інф ормації

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Ф актичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
ф онд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР

затрат

1
О бсяг видатків, що спрямовую ться на поповнення 
статутного капіталу п ідприємства грн. ріш ення м іської ради

5 966 598 5 966 598 5 966 598 5 966 598

продукту

1

Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, 
оплата ком пенсац ії банківсько ї гарантії, придбання 
програмного забезпечення та предметів довгострокового 
користування) од.

висновок щодо 
надання внеску до 
статутного капіталу, 
статут підприємства

4 4 4 4

еф ективності

1 С ередні витрати на виконання одного статутного  завдання грн. розрахункові дані
1 491 649,5 1 491 649,5 1 491 649,5 1 491 649,5

ЯКОСТІ

1
С півв іднош ення суми поповнення статутного капіталу до 
розм іру статутного капіталу на початок року ВІДС. розрахункові дані

41,8 41,8 41,8 41,8

А наліз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі.

Юлія ПАВЛЮ К  
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

Світлана АНДАНЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

10. У загальнений висновок про виконання бю джетної програми.

' Зазначаю ться всі напрями використання бю дж етних коштів, затверджені

Директ ор департ амент у

Начальник управління бухгалт ерського обліку і звітності 
-  головний бухгалт ер

( П ІД П И С )



Звіт

Затверджено
Наказ М іністерства ф інансів України 
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу М іністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 3 5 0 0 0 0 0
(код П рограм но ї класиф ікац ії 

в и д а тк ів  та  кредитування

Д епартам ент інновац ійного  розвитку Д н іпровської м іської ради
(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

2. 3510000
(код П ро гр а м но ї кл асиф ікац ії 

ви д а тк ів  та  кредитування

Д епартам ент інновац ійного  розвитку Дн іпровської м іської ради
(найменування в ідповідального виконавця)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

3517693
(код П ро гр а м но ї класиф ікац ії 

вид атків  та кредитування 
м ісцевого  бю джету)

7693 0490
(код Типової програм но ї 
класиф ікац ії видатків  та  
кредитування м ісцевого

Інші заходи, пов’язані з економ ічною  д іяльністю
(код Функціональної 

класиф ікац ії видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програм ною  класиф ікацією  видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Цілі д е рж а вн о ї політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію  бюджетної програми

№ з/п Ціль держ авної політики

1 З абезпечення  сталого соціально-економ ічного  розвитку міста

5. Мета б ю д ж етно ї програми
Еф ективне налагодж ення систем ного  д іалогу орган ів  м ісцевого самоврядування м. Дніпра з громадскістю  в бю джетному процесі для задоволення потреб меш канців міста

6. Завдання б ю д ж етно ї програми

№ з/п Завдання

1 Інф орм ац ійна  і промоційна кампанія
2 Забезпечення  процесу бю дж ету участі
3 Р еал ізац ія  проектів та оцінка та оцінка процесу

7. Видатки (надан і кредити з бю джету) та  напрями використання бю джетних коштів за бю джетною  програмою
гривень

№ з/п
Н апрям и використання бю джетних 

кош тів *

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

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Р еклам но-просв ітницькі заходи щ одо 
пош ирення  серед населення інф орм ац ії 
про за сад и  та реалізацію  бю джету участі

137 916,00 137 916,00 137 916,00 137 916,00

2
О бслуговування  та технічна підтримка 
систем и  "Гром адський проект"

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

3
П ідведення підсумків процесу 
партиципаторного  бю джетування (бю джет 
участі)

54 110,00 54 110,00 54 110,00 54 110,00

Усього 262 026,00 262 026,00 262 026,00 262 026,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бюджетної програми



8. Видатки (надані кредити з бю джету) на реал ізац ію  м ісцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бю джетної програми
гривень

№ з/п Н айменування м ісцево ї/регіонально ї програми

Затверджено у паспорті бю джетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
М іська цільова програм а "Ью джет  участ і у  м. Д н іп р і на 2021 - 2025 
р о ки " 262 026 262 026 262 026 262 026

Усь ого 262 026,00 262 026,00 262 026,00 262 026,00

9. Р езультативні показники бю дж етно ї програм и та  аналіз їх виконання:

№ з/п П оказники
Одниця
виміру Джерело інф ормації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Ф актичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальним
фонд

усього

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

1 Рекламно-просвітницькі заходи щ одо поширення серед населення інф ормації про засади та реалізацію бюджету участі
затрат

1 1обсяг видатків |грн. |р іш ення м іської ради | 137 9 1 6 1 | 137 9 1 6 1 137 9 1 6 1 | 137 916 1
продукту

1 Кількість виготовлених інф орм ац ійних постерів од. договори 9 101 9 101 9 101 9 101
2 К ількість створених в ідеороликів ОД. договори 1 1 1 1
3 К ількість послуг рекламної кам пан ії в соціальних мережах од. договори 2 2 2 2

4
К ількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка 
кулькова) од. договори

300 300 300 300

еф ективності
1 середні витрати на виготовлення інф орм аційних постерів грн. розрахункові дані 1,64 1,64 1,64 1,64
2 середні витрати на створення в ідеороликів грн. розрахункові дані 49 900 49 900 49 900 49 900

3
середн і витрати на послуги рекламної кампанії в 
соц іальних мережах грн. розрахункові дані

34 995 34 995 34 995 34 995

4
середн і витрати на придбання канцелярського  приладдя 
(папка, блокнот, ручка кулькова) грн. розрахункові дані

10,4 10,4 10,4 10,4

ЯКОСТІ

1 відсоток проведених заход ів  І відс. | розрахункові дані | 1001 | 1001 1001 | 100 ]
2 О бслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"

затрат
1 1обсяг видатків  ]грн. [р іш ення м іської ради | 70 000] [ 70 0 0 0 1 70 000] ] 70 000]

продукту
1 1Обслуговування системи "Гром адський  проект" |од. |договори | 1| | 1| 1| | і |

еф ективності

1
середні витрати на обслуговування системи "Громадський 
проект" грн. розрахункові дані

70 000 70 000 70 000 70 000

ЯКОСТІ

1
відсоток реалізації роботи систем и "Гром адський проект" 
на платф орм і ВІДС . розрахункові дані

100 100 100 100

3 Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)
затрат

1 1обсяг видатків  |грн. |рішення м іської ради | 54 1101 | 54 1101 54 1101 | 54 1101
продукту

1
Кількість друкованої та сувен ірно ї продукц ії (дипломи, 
рамки, еко-сумки, терм окухл і тощ о) ОД. договори

480 480 480 480

ефективності

1
С ередні витрати на придбання д рукован о ї та сувенірної 
продукц ії грн. розрахункові дані

112,73 112,73 112,73 112,73



якості
1 1 в ідсоток нагородження перемож ців | відс | розрахунков і дані 100| 1001 100| І Ю0| | |

Аналіз стану виконання результативних показників

10. У загальнений висновок про виконання бю джетної програми.

Ю лія ПАВЛЮ К  
(ін іціали/ініціал, прізвище)

Світлана АНДАНЧЕНКО  
(ін іціали/ініціал, прізвище)

* Зазначаю ться  всі напрями використання бю дж етних коштів, затверджені у 

Д ирект ор департ амент у

Н ачальник управління бухгалт ерського обліку і 
- головний бухгалтер


