
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Департамент містобудування., архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської обласної державної адміністрації (

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716420 0829 Збереження пам’яток історії та культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(тис, грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 1500,000 1500,000 - 1441,646 1441,646 - -58,354 -58,354
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
 _________________________ ______________________________ ______________________________ ________________________________ (тис, грн)

№
з/п

кпквк КФКВК

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
і 4716421 0829 Підппогпама

Збереження,
розвиток,
реконструкція та 
реставрація 
пам’яток історії та 
культури

1500,000 1500,000 1441,646 1441,646 -58,354 -58,354 Відхилення ВИНИКЛО 
у зв’язку 3 

погодними умовами, 
об’єкт планується 
завершити у 2018 

році

Усього - 1500,000 1500,000 - 1441,646 1441,646 - -58,354 -58,354

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період
_______________________________ __________________________________ _________________________________ _________________________________ (тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми 

та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення
1

Пояснення 
щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обласна програма охорони та збереження 
культурної спадщини на 2017-2018 роки

- 1500,000 1500,000 - 1441,646 1441,646 - -58,354 -58,354

Відхилення виникло 
у зв’язку 3 ПОГОДНИМИ 

умовами, об’єкт 
планується 

завершити у 2018 
році

Усього - 1500,000 1500,000 - 1441,646 1441,646 - -58,354 -58,354 -
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№

з/п
кпкв

к Показники Одиниц 
я виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
4716421 Пілпоогоама

Збереження, розвиток, 
реконструкція та 
реставрація пам’яток історії 
та культури
Завдання
Проведення реставраційних 
робіт на об’єктах 
культурної спадщини

і затрат
Обсяги видатків на 
реставрацію о б ’єктів 
культурної спадщини

Тис.грн. Звіт 1500,000 1441,646 -58,354

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв’язку з погодними умовами, об’єкт планується завершити у
2018 році

2 продукту
Кількість об ’єктів 
культурної спадщини, які 
планується реставрувати

Од. План 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
3 ефективності і

Середні витрати на один 
об ’єкт культурної 
спадщини, який 
планується реставрувати

Тис.грн. Звіт
1500,000 1441,646 -58,354

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв’язку з погодними умовами, об’єкт планується завершити у
2018 році

4 якості
Рівень готовності 
відреставрованих 
об'єктів

% Розрахунок 100 96 -4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв’язку з погодними умовами, об’єкт планується завершити у
2018 році

Аналіз стану виконання результативних показників
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
_____ __________________________ _________ _________________________________________________________________________________]_____________(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом
загальний

ф онд
спеціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Р.О. Щебетов
(ініціали та прізвище)

Л.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту містобудування, 
будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства 
Житомирської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового, юридичного 
та господарського забезпечення -  головний бухгалтер

/ Ф ппмл чкітм іч чм т пм и я н р .г . р н п м и  чріднп ч Нлклчпм К іінігт рпгт ап (Ьінпнгт .АГо 4 7 7  під 7Н 04  70171


