Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1 ._______ 4900000
(Код)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація__________________________________________________

2 . _______ 4910000_______
(Код)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника)

3 ._______ 4917691_______

______0490_______

(Код)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади____________________________________________________________________________________________________________________________________

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п
1

Ціль державної політики
Покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
(гривень)
№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних
коштів *
2
Забезпечення збереження та утримання
на належному рівні міської зеленої зони,
поліпшення екологічних умов міста

Усього

Затверджено у паспорті бюджетної програми
загальний
фонд
3

спеціальний
фонд
4

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

5

6

7

8

Відхилення
загальний
фонд
9

спеціальний
фонд
10

усього
11

14 036 000,00

14 036 000,00

12 792 107,59

12 792 107,59

-1 243 892,41

-1 243 892,41

14 036 000,00

14 036 000,00

12 792 107,59

12 792 107,59

-1 243 892,41

-1 243 892,41

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету( кошти від плати за право тимчасового використання місць
(для розташування об’єктів зовніш ньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності)

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

N° з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Найменування місцевої/регіональної програми

1

загальний
фонд
3

2

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя
1 міста Києва на 2019-2021 роки
Усього

спеціальний
фонд
4

Касові видатки (надані кредити)
загальний
фонд
6

усього
5

спеціальний
фонд
7

Відхилення
загальний
фонд
9

усього
8

спеціальний
фонд
10

усього
11

14 036 000,00

14 036 000,00

12 792 107,59

12 792 107,59

-1 243 892,41

-1 243 892,41

14 036 000,00

14 036 000,00

12 792 107,59

12 792107,59

-1 243 892,41

-1 243 892,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N9 з/п

1

Показники

Одниця
Джерело інформації
виміру

2

3

4

Затверджено у паспорті бюджетної програми
загальний
фонд
5

спеціальний
фонд
6

Фактичні результативні показники, досягнуті за
рахунок касових видатків (наданих кредитів з
бюджету)
загальний
фонд
8

усього
7

спеціальний
фонд
9

Відхилення

усього

загальний фонд

10

11

спеціальний
фонд
12

усього
13

1 Забезпечення збереж ення та утримання на належному рівні м іської зел ено ї зони, поліпшення екологічних умов міста
затрат
витрати на забезпечення збереження та утримання на
належному рівні міської зеленої зони, поліпшення
1 екологічних умов міста

14 036 000
ГРН.

14 036 000

12 792 107,59

12 792 107,59

-1 243 892,41

-1 243 892,41

Рішення Київради

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень кош т ів до цільового ф онду спеціального ф онду бюджету( кош т и від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об’єктів
зовнішньої реклами), які перебувают ь у комунальній власності т ериторіальної громади м. Києва та від плат и за розміщення реклами на т ранспорт і комунальної вла сно ст і)
2 площа зелених насаджень
ГА.
виробнича програма
556,695
556,695
556,695
556,695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка
556,695
556,695
556,695
556,695
3 підлягає санітарному прибиранню (догляду)
ГА.
виробнича програма

продукту
територія об'єктів зеленого господарства, на якій
1 планується санітарне прибирання (догляд),

ГА.

виробнича програма

556,695

556,695

556,695

556,695

25 213,0879

25 213,0879

22 978,6644

22 978,6644

100

100

100

100

еф ективності
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га
1 території об'єктів зеленого господарства,
ГРН.
Розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат _______________

-2 234,4235

якості
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства,
яку планується прибирати, до площі, яка підлягає
1 санітарному прибиранню
Аналіз стану виконання результативних показників

ВІДС.

Розрахунок

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми показує забезпечення виконання завдань в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма за напрямом використання бюджетних коштів за напрямом використання коштів "Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов
міста" реалізована на 91,1%, що дає змогу забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста та утримання благоустрою міста у належному стані

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_10
000012371

01.02.2021 14:06
Виконання бюджетної програми за показниками 000012371 від 31.12.2020 16:18:17

-2 234,4235

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року
1. 4900000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація______________________
(найменування головного розпорядника)

2. 4910000
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
в и к о н а н н я за х о д ів за р а ху н о к ц іл ь о в и х ф о н д ів , у т в о р е н и х в е р х о в н о ю г а д о ю

3. 4917691
(КТПКВК МБ)

ге с п у о л ік и Кр им ,

автоном ної

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади -___________________________________________________________________________________________

0490_____
(КТКВК)(1)

(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті
№
з/п

Назва підпрограм і/завдання бю джетної програми

1

2

1

Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1.1

Напрям 1: Забезпечення збереження т а ут римання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення
екологічних умов міста

Кількість набраних балів
Середня
Низька
Висока
еф ективність еф ективність еф ективність
5
3
4

X

X

X

206,10

Загальний результат оцінки підпрограми 1:

206,10

З а га л ь н и й р е з у л ь т а т о ц ін к и п р о гр а м и :

206,10

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
№
з/п
1

Пояснення щодо причин н изької еф ективності, визначення ф акторів
через які не д осягнуто запланованих результатів
3

Назва завдання бю д ж етної програми
2

Голова Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА
(ПІДПИС)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(ініціали та прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Ш ев_10
01.02.2021 14:09
1
Виконання бюджетної програми за показниками 000012371 від 3 1.12.2020 16:18:17

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2 02 0 р ік
Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація

4900000

1,

(найменування головного розпорядника)

(КТПКВКМБ)

2,

Ш евченківська районна в місті Києві державна адміністрація

4910000

(найменування відповідального виконавця)

(КТПКВКМБ)

3,

Виконання заходів за рахунок цільових ф ондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і ф ондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

4917691

0490

КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4° Мета бюджетної програми.

(найменування бюджетної програми)

Покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бю джетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис, грн.)
№
з/п

План з урахуванням змін
Показники
Видатки (надані кредити)
в т. ч.

1.

В икона ння за хо д ів за р а х у н о к ц іл ь о в и х
ф ондів, ут в о р е н и х В е р хо в н о ю Р адою
А в т о н о м н о ї Р е сп уб л іки Крим, органа м и
м іс ц е в о г о са м о вр яд ува н н я і м ісц е в и м и
органа м и в и к о н а в ч о ї вл ади і ф ондів,
ут в о р е н и х В ер хо вною Р адою А в т о н о м н о ї
Р есп уб л іки Крим, о ргана м и м іс ц е в о г о
са м о в р я д ув а н н я і м ісц е в и м и органа м и
в и к о н а в ч о ї влади

1.1.

загальний
фонд

спеціальний
фонд
14 036

14 036,000

Виконано

Відхилення

14 036

спеціальний
фонд
12 792,10759

загальний спеціальний
фонд
фонд
12 792,10759
-1 243,89241

14 036,000

12 792,108

Разом

загальний
фонд

Разом

12 792,108

-1 243,892

Разом
-1 243,89241

-1 243,892

1.1.1.1 Забезпечення збереження та утримання на наг|
1
14 036,0001
14 036,0001
І
12 792,1081
12 792.108І
І
-1 243,8921
-1 243,892
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету( кошти від плати за право тимчасового використання
місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної
власності)____________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис, грн.)
” ПГ"
з/п

Показники

1

Залишок на початок року
в т. ч.
1.1. власних надходжень
1.2. інших надходжень

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

X

X

X
X

X
X

2

Надходження
14 036,000
12 792,108
-1 243,892
в т. ч.
2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження
14 036,000
12 792,108
-1 243,892
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету( кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за
розміщення реклами на транспорті комунальної власності);
3

Залишок на кінець року

в т. ч.
3.1. власних надходжень
3.2. інших надходжень

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис, грн.)
№
з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної
програми
загальний спеціальний
Разом
__ Фонд___ ___ Фонд___

Виконано
загальний спеціальний
Фонд
____ фонд____

Відхилення
Разом

загальний спеціальний
Фонд
фонд

Разом

1 За бе зпе чення зб ер е ж е ння т а у т р и м а н н я на н а л е ж н о м у р ів н і м іс ь к о ї з е л е н о ї зони, п о л іп ш е н н я е ко л о г іч н и х у м о в м іст а

затрат
витрати на забезпечення збереження та
утримання на належному рівні міської зеленої
1 зони, поліпшення екологічних умов міста, ГРН.
14 036 000,00 14 036 000,00
12 792 107,59
12 792 107,59
-1 243 892,41 -1 243 892,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету( кошти від плати за право тимчасового використання
місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної
власності)
2 площа зелених насаджень, ГА.
556,70
556,70
556,70
556,70
площа території об’єктів зеленого
господарства, яка підлягає санітарному
3 прибиранню (догляду), ГА.
556,70
556,70
556,70
556,70
пр°д\/кту
територія оо єкпв зеленого господарства, на
якій планується санітарне прибирання
1 (догляд), , ГА.
556,70
556,70
556,70
556,70
ефективності
середні витрати на санітарне прибирання
(догляд) 1 га території об'єктів зеленого
1 господарства, , ГРН.
25 213,09
25 213,09
22 978,66
22 978,66
-2 234,42
-2 234,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат
якості

відсоток площі території об'єктів зеленого
господарства, яку планується прибирати, до
площі, яка підлягає санітарному прибиранню,
1

100,00

100,00

_______________________________________

100,00

100,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
№
з/п

Попередній рік
Показники

Звітний рік

загальний спеціальний
фонд
фонд

В идатки (надані кредити)
в т.ч.
Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади
в т.ч.
^аоезпечення зоереження та--------------утримання на належному р ів н і м іської
зеленої зони, поліпшення екологічних
1 Показники затрат
площа території ооєктів зеленого
господарства, яка підлягає санітарному
прибиранню (догляду), ГА.
площа зелених насаджень, ГА.
cskiipdin пса о с аи со ї і с м с п п я о и с у с ж е п п н іса
утримання на належному рівні міської
зеленої зони, поліпшення екологічних
умов міста, ГРН.
2 Показники продукту
територія оо єктів зеленого господарства,
на якій планується санітарне прибирання
(догляд),, ГА.
3 Показники ефективності
середні витрати на санітарне приоирання
(догляд) 1 га території об'єктів зеленого
господарства,, ГРН.
4 Показники якості

Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

(тис, грн.)
Відхилення вико чання
(у відсотках
загальний спеціальний
Разом
фонд
фонд

1 5150,665

15 150,665

12 792,108

12 792,108

-15,567

-15,567

15 150,665

15 150,665

12 792,108

12 792,108

-15,567

-15,567

15 150,665

15 150,665

12 792,108

12 792,108

-15,570

-15,570

556,70
556,70

556,70
556,70

556,70
556,70

556,70
556,70

15 150 664,84 15 150 664,84

12 792 107,59

12 792 107,59

-15,6

-15,6

-15,6

-15,6

556,70

556,70

556,70

556,70

27 215,38

27 215,38

22 978,66

22 978,66

100,00

100,00

100,00

100,00

господарства, яку планується прибирати,
до площі, яка підлягає санітарному
прибиранню, ВІДС.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код

Показники

загальний оосні
фінансування
проекту
(програми),

План на звітний
період 3
урахуванням змін

Виконано за
звітний період

Відхилення

Виконано
всього

Залишок
фінансування на
майбутні періоди

5
4
2
3
6 = 5 -4
7
1
8 = 3 -7
Відхилення пояснюється відсутністю фінансування за рахунок зменшення надходжень коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету( кошти від плати за право
тимчасового використання місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за
розміщення реклами на транспорті комунальної власності ї:
2.2

Капітальні видатки з утримання
бюджетних установ

X

X

X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджет ної програми
Забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста , покращення якості та комфорту умов
проживання (життєдіяльності) населення;
ефективності бюджет ної програми
Дана програма розроблена для вирішення проблем забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста та утримання благоустрою міста
у належному стані при ефективному використанні кош тів.;
корисності бюджет ної програм
Підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста;
довгост рокових наслідків бюдж ет ної програми
Результати пограми будуть використовуатися довгостроково після завершення її реалізації;

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

