
1.

2.

3.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342    

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209)"

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0210180  0180 0133    Інша діяльність у сфері державного управління 0356200000
(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого 

самоврядування.

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення,друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого 

книговидання,електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Виріше-ння питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, сприяння 

забезпечення встановлених Конституцією України гарантій, ефективному виконанню органами місцевого самоврядування наданих повноважень, надання можливості відновити довіру 

громадян до органів місцевого самоврядування та  до судової влади.                 
2 Задоволення права громадян на отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування міської територіальної громади.                                          

Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1
Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого 

самоврядування.

2
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення,друкованих засобів масової інформації; підтримка 

місцевого книговидання,електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

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)

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



-35 101,721

Вирішення питання щодо погашення 

(списання) заборгованості на підставі 

рішень про стягнення коштів місцевого 

бюджету, відповідальність за виконання 

яких несуть органи місцевого 

самоврядування

148 000,00 148 000,00

2

Забезпечення інформування громади 

щодо діяльності місцевих органів влади 

через сприяння діяльності телебачення і 

радіомовлення, друкованих засобів 

масової інформації.

279 000,00

112 898,28 -35 101,72112 898,28

427 000,00 291 593,03 291 593,03

279 000,00 178 694,75 178 694,75

-135 406,97 -135 406,97

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

бюджетної програми

-100 305,25 -100 305,25

Усього 427 000,00

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити)

Напрям 1:  В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень

Напрям 2:  В зв"язку з кредиторською заборгованістю

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

гривень

Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

5 6 7 81 2 3 4

1

Програма забезпечення виконання рішень суду про стягнення 

коштів з бюджету Нововолинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки
148 000 148 000 112 898,28 112 898,28 -35 101,72 -35 101,72

9 10 11

279 000 178 694,75 178 694,75
2

Програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери 

Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки 
279 000 -100 305,25 -100 305,25

Усього 427 000,00 427 000,00 291 593,03

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

291 593,03 -135 406,97 -135 406,97

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники
Одниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Комунікативна діяльність органів місцевого самоврядування,засобів масової інформації та комунікації

8 9 10 11

279 000 178 694,75

12 13

178 694,75 -100 305,25 -100 305,25

затрат

1

Обсяг видатків на проведення інформаційно-

комунікативних заходів                                                                                    грн. кошторис

279 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв"язку з кредиторською заборгованістю

продукту

1 Кількість проведених інформаційно-комунікативних заходів                                                                    од. розрахунок
11 11

25 363,63

5 5 -6

35 738,95 10 375,32

-6

ефективності

1

Середні видатки на проведення інформаційно-

комунікативних заходів                               грн. розрахунок
25 363,63

100 100

10 375,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв"язку з кредиторською заборгованістю

35 738,95

100

якості
1 Виконання угод відс. розрахунок 100

2

Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого 

самоврядування



затрат
1 Обсяг видатків  на оплату судового збору грн. кошторис 148 000 148 000 -35 101,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень

112 898,28 112 898,28 -35 101,72

10

продукту
1 Кількість рішень про стягнення коштів шт. Перелік рішень 6 6

24 666,66 7 056,1425

16 1016

7 056,1425 -17 610,5200 -17 610,5200

ефективності

1 Середні витрати по оплаті виконовчаго/ судового збору

тис.грн

. розрахунок
24 666,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень

якості

1

Рівень забезпечення виконання завдання по оплаті 

виконавчого збору відс. розрахунок
100 100

Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників програми є задовільний.

Згідно наказів та рішень Нововолинського міського суду Волинської області Нововолинська міська рада  сплачує  судові збори за розгляд позовних та апеляційних скарг.

Стан виконання результативних показників програми є задовільним. Мета програми – належне інформування мешканців громади та прозоре висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування через ЗМІ – досягнута.

100 100

Міський голова Борис  КАРПУС

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» (із внесеними змінами), 

в межах Програми забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

Переважна частина боргів — це заборгованості Благодатної селищної ради, Грибовицької та Грядівської сільських рад, котрі у зв’язку із приєднанням до Нововолинської міської територіальної громади 

передали Нововолинській міській раді як правонаступнику усі права та обов’язки, в тому числі судові справи і зобов’язання (борги) що виникли за ними.

Програма спрямована на задоволення потреб громадськості щодо отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.  Завдяки цій програмі, вдалося налагодити співпрацю з 

різними місцевими та регіональними ЗМІ, які висвітлювали актуальну інформацію та дотриматися Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації».

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

Виконком1 13.01.2023 12:37:28

000000037 Виконання бюджетної програми за показниками 000000037 від 12.01.2023 12:58:15

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила ЯЩУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


