
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Фінансового управління Миколаївської сільської ради Сумського району
за  2017 рік

7510170

(назва бюджетної програми)

Показники Джерело інформації
Виконано за звітний період Відхилення

загальний фонд Разом загальний фонд Разом загальний фонд Разом

1. Затрат

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5 5 4 4 -1 0 -1

Розбіжність пояснюється відсутністю працівника з відповідною економічною освітою

2. Продукту

од. 1000 1000 1020 1020 20

0

20

од. 239 239 303 303 64

0

64

од. 130 130 136 136 6
0

6

од. 600 600 609 609 9

0

9

од. 350 350 374 374 24

0

24

од. 50 50 53 53 3

0

3

Розбіжність пояснюється  надходженням більшої кількості завдань з Департаменту фінансів, листів, заявок на фінансування, довідок на внесення змін до бюджету, нормативно - правових актів, ніж планувалось

3. Ефективності

од. розрахунок 463,8 463,8 610,5 610,5 146,7

0

146,7

од. розрахунок 10 10 13,25 13,25 3,25 3,25

тис. грн. розрахунок 129,42 129,42 101,4 101,4 -28,02 -28,02

4. Якості

% розрахунок 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Заступник начальника-головний бухгалтер Л. В. Бельмас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010   № 1489

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад
(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

№ 
з/п

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Кількість наданих інформацій до 
Департаменту фінансів , підрозділів 
РДА, УОЗ СОДА

Книга обліку вихідної 
кореспонденції

Кількість отриманих та опрацьованих 
листів з вищестоящих організацій, 
установ, підприємств  та інших 
місцевих бюджетів

Книга обліку вхідної 
кореспонденції

Кількість надісланих листів на 
вищестоящі організації, підприємства 
та установи інших місцевих бюджетів

Книга обліку вихідної 
кореспонденції

Кількість підготовлених заявок на 
фінансування

Книга реєстрації 
розпоряджень на 

фінансування

Кількість підготовлених довідок на 
внесення змін до бюджету

Книга реєстрації довідок 
на внесення змін до 

бюджету

Кількість прийнятих нормативно-
правових актів

книга реєстрації 
прийнятих нормативно-

правових актів, книга 
обліку наказів

Кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника

Кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника

Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості завдань з Департаменту фінансів, листів, заявок на фінансування, довідок на внесення змін до бюджету, нормативно - правових актів, ніж планувалось. Економія 
коштів утворилась внаслідок наявності однієї вакантної посади.

Відсоток вчасно виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг у її загальній 
кількості


	показники

