
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРОВИКОНАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2017 рік 

                                                               Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
______________________________________________________________________  
                                                                                                                          (найменування головного розпорядника) 

_4810180                        Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 

                                           (КПКВК МБ)                                                                 (найменування бюджетної програми) 

 

 

N 

з/п  Показники  

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  
Виконано  Відхилення  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
1.  затрат                             

  1.

1 

Кількість штатних 

одиниць 
12        12 11       11 -1      -1   

1.2 Обсяг коштів 1827,330  1827,330 1825,683  1825,683 -1,647  -1,647 

Наявність вакансії відповідно до штатного розпису пов’язана з відсутністю програмного забезпечення необхідного для ведення містобудівного кадастру. 

Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати відрядних та придбання основних засобів за нижчою ціною 

2.  продукту                             

  2.

1 

Кількість отриманих 

листів, звернень, заяв, 

скарг 

  330    330   494      494     +164    +164  

Неможливо спрогнозувати кількість вхідної кореспонденції 

2.2 
Кількість прийнятих 

нормативно-правових 
 50       50 69        69   +19    +19   



актів 

Неможливо спрогнозувати кількість рішень сесії та рішень виконавчого комітету, які потребують підготовки 

2.3 
Кількість одиниць 

основних засобів 
 2 2  2 2 -  - 

 

  3. 

  
ефективності                             

3.1 

Кількість виконаних 

листів, 

звернень,заяв,скарг 

330  330 494  494 +164  +164 

Збільшення кількості виконаних листів пов’язано із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції 

3.2 

Кількість прийнятих 

нормативно-правових 

актів на одного 

працівника 

4,5  4,5 6,3  6,3 +1,8  +1,8 

Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів пов’язано із збільшенням обсягу звернень громадян у центр надання адміністративних 

послуг, які потребують винесення відповідних рішень 

3.3 

Витрати на 

утримання однієї 

штатної одиниці 

145,6  145,6 166,1  166,1 -20,5  +20,5 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 20,5 тис. грн. внаслідок наявності 1 вакантної посади 

3.4 Кількість одиниць 

основних засобів 

 2 2  2 2   0 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

4.  якості                             

  4.

1 

% виконання листів, 

звернень, заяв, 

скарг…  

100      100    100     100          0  

 

 

Головний бухгалтер   

 

_________Гончар Т.В. 
(підпис)  



 

 


