
ІНФОРМАЦІЯ
про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 

місцевого бюджету, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за результатами 2020 року

1. ______ 37______  Фінансове управління Конотопської міської ради Сумської області_________________________
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2020 році

грн

Найменування 2020 рік (план) 2020 рік (звіт) % виконання

Загальний фонд 4 314 073,00 3 983 736,0 92,3

Спеціальний фонд 16 440,0 14 030,0 85.3

всього 4 330 513,0 3 997 766,0 92,3

Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення у 2020 році

Найменування, одиниця виміру
2020 рік

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 
показниками досягнення цілі державної політикиплан факт відхилення

Ціль 1 Керівництво і управління у сфері фінансової політики місцевих органів виконавчої влади

Показник досягнення цілі, одиниця виміру

Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. 22 22 0 Плановий показник виконано, розбіжності відсутні.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. 835 545 -290

Відбулось зменшення фактичного показника за рік від 
запланованого внаслідок зменшення киїькості листі та звернеь 
фактично отриманих протягом року. Всі листи та звернення 
опрацьовані та надані відповіді вчасно.

Висновок про досягнення цілі

Досягнення цілі державної політики "Керівництво і управління у сфері фінансової політики місцевих органів 
виконавчої влади" здійснювалось в межах реалізаціх бюджетної програми КПКВК 3710160 "Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" 
фінансового управління Конотопської міської ради Сумської області.

Динаміка показників досягнення цілей державної політики вказує на те, що основні завдання цілі є досягнутими. 
Відхилення по показнику "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" пояснюється фактично отриманими 
листами та зверненнями протягом року. Всі листи та звернення, які надійшли до фінансового управління 
протягом року були вчасно опрацьовані та надані відповіді. В результаті реалізації бюджетної програми 
забезпечено виконання всіх повноважень та функцій покладених на фінансове управління Конотопської міської 
ради, оперативно та відповідально опрацьовані належні документи, реалізовані завдання і заходи, отримані 
конкретні результати для вирішення питань в межах визначених повноважень.

Ціль 2 Впровадження заходів інвестиційних енергоефективних проектів

Показник досягнення цілі, одиниця виміру

Обсяг видатків з розрахунко-касового 
обслуговування при обміні валюти, грн 14 900,0 12 548,9 -2 351,1

Розбіжність між фактичним та плановим показником виникло у 
зв'язку з тим, що курс ватют Національного банку України при 
обміні становив менше ніж був запланований.

Висновок про досягнення цілі

Досягнення ціпі державної політики "Впровадження заходів інвестиційних енергоефективних проектів" 
здійснювалось в межах реалізаціх бюджетної програми КПКВК 3717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю" фінансового управління Конотопської міської ради Сумської області.

Динаміка показників досягнення цілей державної політики вказує на те, що основні завдання цілі є досягнутими. 
В результаті реалізації бюджетної програми, в рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності 
закладів м.Конотоп" з використанням грантового траншу, одержаного від Європейського Союзу, забезпечено 
проведення розрахунко-касового обслуговування при обміні валюти в повній мірі.



Ц і л ь  з Обслуговуванії» боргових зобов'язань за запозиченням

Показник досягнення цілі, одиниця виміру

Обсяг видатків з обслуговування зовнішніх боргових 
зобов'язань, грн 250 050,0 0 -250 050,0

На 2020 рік планувалось залучення коштів у вигляді кредитних 
коштів. У зв'язку з тим, шо протягом року кредитний договір не був 
укладений, фінансування не здійснювалось.

Висновок про досягнення Ц ІЛ І

Досягнення цілі державної політики "Обслуговування боргових зобов'язань за запозиченням" здійснювалось в 
межах реалізаціх бюджетної програми КГТКВК 3718600 "Обслуговування місцевого боргу" фінансового 
управління Конотопської міської ради Сумської області.

Цілі державної подіти за даною бюджетною програмою не були досягнуті. Обслуговування місцевого 
боргу здійснювалось згідно кредитного договору з Північною Фінансовою Корпорацією НЕФКО від 
15.12.2014 в рамках реалізації інвестиційного проекту "Модернізація системи теплопостачання 
м.Конотоп", як обслуговування наданої місцевої гарантії Конотопської міської ради для забезпечення 
боргових зобов'язань за запозиченнями, залученим комунальним підприємством "Теплогарант". У 2019 
році був перераховували останній залишок боргу по отриманому кредиту. У 2020 році касові видатки 
не проводились у зв'язку з тим, шо кредитний договір не укладався, фінансування не здійснювалось.

Начальник фінансового управління 
Конотопської міської ради Валентина КОШЕВКЦЬКА

(підпис) (ім’я та  прізвище)


