
1.

2. 

3. 

1

1

2

3

4

5

0,00 -431,10 -431,10Усього 0,00 4774,50 4774,50 0,00 4343,40 4343,40

0,00 360,00 360,00 0,00 -162,10 -162,10

0,00 0,00

0217321 7321 Проектування реконструкції об`єктів 0,00 522,10 522,10

1325,60

0217321 7321 Проектування будівництва об`єктів 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00

0,00 2607,80 2607,80 0,00 -192,60 -192,600217321 7321 Забезпечення реконструкції об`єктів 0,00 2800,40 2800,40

0,00

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

Усього 0,00

7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00

 разом
загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

1 2 3 4 5 6

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми 

на звітний період
Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом загальний фонд

спеціальний 

фонд

0,00 -431,10 -431,10

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

  (тис.грн)

0,00 -76,40 -76,400217321 7321 Забезпечення будівництва об`єктів 0,00 1402,00 1402,00 0,00 1325,60

0217321 7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 4774,50 4774,50 0,00 4343,40 4343,40

9 10 11 12 13 14

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

спеціальни

й фонд
 разом

2 3 4 5 6 7 8

загальний 

фонд
спеціальний фонд  разом

загальний 

фонд

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

  (тис.грн)

№ 

з/

п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми
2

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період
Відхилення

Пояснення щодо 

причин відхилення

0,00 4774,50 4774,50 0,00 3343,40 3343,40 0,00 -1431,10 -1431,10

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

(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

0200000/'0210000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, відділи)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0217320 Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01.01.2019  року

0200000
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, відділи)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836



100,00 0,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в 

Пирятинському ліцеї, що

знаходиться за адресою: вул. 

Визволення, 2а в м. Пирятин 

Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00 100,00 0,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція яслів ДНЗ „Берізка“ по 

вул. Абаканська, 54 в

м. Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00

90,00 2,98

0217321 Якості

0217321
середні витрати на проектування 

реконструкції одного об’єкта
тис.грн.

розрахунок  (522,1/6)
87,02

4,00 -2,00

0217321 Ефективності

0217321

кількість проектів для реконструкції 

об`єктів

од.

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

рішення сорок  другої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до  бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  четвертої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.10.2018 року №  302   "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

6,00

360,00 -162,10

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків 

затверджений на проектування 

реконструкції об’єктів

тис.грн.

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік": рішення сорок  другої сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  четвертої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.10.2018 року №  302   "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

522,10

0217321 Затрат

0217321
Проектування реконструкції 

об`єктів

0217321
0217321 - Будівництво освітніх 

установ та закладів

1 2 3 4 5 6 7 8

N з/п КПКВК Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Відхилення



2607,80 -192,60

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків 

затверджений на реконструкцію 

об’єктів

тис.грн.

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

рішення тридцять дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до  бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок першої позачергової сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  другої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до  бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  четвертої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.10.2018 року №  302   "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

2800,40

0217321 Затрат

0217321 Забезпечення реконструкції об`єктів

0,00 -100,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція будівлі ДНЗ „Пролісок“ 

по вул. Січових Стрільців, 77 в м. 

Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00 0,00 -100,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція покрівлі 

загальноосвітньої школи 1-111 ст. №6 

по вул Гагаріна, 84 в м.Пирятин, 

Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00

100,00 0,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція підвального 

приміщення в Пирятинському ліцеї, 

що знаходиться за адресою: вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00 100,00 0,00

0217321

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в 

Олександрівській філії Опорного 

закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ

ст. №6

відс.

розрахунок

100,00



0217321 Якості

0217321

середні витрати на розробку одного 

проекту для будівництва об`єкта тис.грн.

розрахунок  (50,0/1)

50,00 50,00 0,00

0217321 Ефективності

0217321

кількість проектів для будівництва 

об`єктів
од.

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

1,00 1,00 0,00

0217321 Продукту

0217321

Обсяг капітальних видатків 

затверджений на проектування 

будівництва об’єктів тис.грн.

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

50,00 50,00 0,00

0217321 Затрат

93,00 -7,00

0217321 Проектування будівництва об`єктів

0217321

рівень готовності об`єктів 

реконструкції: рекострукція покрівлі 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 6 по вул. Гагаріна, 84 

в м. Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00

84,56 -15,44

0217321

рівень готовності об`єктів 

реконструкції: реконструкція мережі 

водовідведення із влаштуванням 

калізаційно-напірної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 4 за адресою: вул. Європейська, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00 100,00 0,00

0217321

рівень готовності об`єктів 

реконструкції: реконструкція будівлі 

ДНЗ „Берізка“ по вул. Абаканська, 54 

в м. Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00

869,27 -64,20

0217321 Якості

0217321
середні витрати на  реконструкцюї 

одного об`єкта
тис.грн.

розрахунок  (2800,4/3)
933,47

3,00 0,00

0217321 Ефективності

0217321

кількість об`єктів, які планується 

реконструювати

од.

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік";

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

рішення тридцять дев’ятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до  бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  другої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до  бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

рішення сорок  четвертої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  

скликання від 23.10.2018 року №  302   "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

3,00



100,00 0,000217321

рівень готовності об`єктів 

будівництва:  будівництво 

спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул.Визволення, 2в в 

м.Пирятин Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00

1325,60 -76,40

0217321 Якості

0217321
середні витрати на будівництво 

одного об`єкта
тис.грн.

розрахунок  (1402,0/1)
1402,00

1,00 0,00

0217321 Ефективності

0217321

кількість об`єктів, які планується 

побудувати
од.

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

1,00

1325,60 -76,40

0217321 Продукту

0217321

обсяг капітальних видатків 

затверджений на будівництво об’єктів

тис.грн.

рішення тридцять сьомоїї сесії (друге скликання) Пирятинської 

міської ради сьомого  скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про 

внесення змін до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік";

рішення сорок першої позачергової сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";

1402,00

0217321 Затрат

0217321 Забезпечення будівництва об`єктів

0217321

рівень готовності проектної 

документації  будівництво об`єктів: 

будівництво спортивного майданчика 

зі штучним покриттям по 

вул.Визволення, 2в в м.Пирятин 

Полтавської області

відс.

розрахунок

100,00 100,00 0,00

(підпис) (ініціали та прізвище)

Міський голова О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

1 2

0,00

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).
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
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