
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2020 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету,  виконання 
повноважень передбачених законодавством України

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови №2 від 10.01.2020р
Заводська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7 322 000,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КТПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Заводська міська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2. Заводська міська рада

(КТПКВК МБ)

0110000

54

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

1

Усього

6
оплата праці працівників, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря, оплата послуг, видатки на відрядження, оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки

3

Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

7 322 000,00

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

1

7 322 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0,00 0,00

0110150

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

7 322 000,00

Загальний фонд



100,00

9 відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній 
кількості підготовлених

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

11 відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 
одного працівника

відс. розрахунок 100,00 0,00

0,00
10 відсоток прийнятих рішень ради відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Якості

150,00

8 кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника од. розрахунок 73,00 0,00 73,00

7 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 150,00 0,00

1 305,00

Ефективності 0,00

6 кількість підготовлених та надісланих листів шт. журнал реєстрації вихідної 
документації

1 305,00 0,00

0,00

1 349,00

5 кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника од. протоколи,книга розпоряджень 660,00 0,00 660,00

4 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації вхідної 
документації

1 349,00 0,00

0,00
3

0,00 19,00
2 кількість штатних одиниць державних службовців од. штатний розпис 10,00 0,00 10,00
1 кількість штатних одиниць всього од. штатний розпис 19,00

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

УСЬОГО

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СИДОРЕНКО В.В
(підпис)

42

(ініціали і прізвище)

Затрат
1 3

9,00
Продукту

кількість штатних одиниць службовців од. штатний розпис 9,00

Усього

0,00

32 4

7 322 000,00 0,00 0,00 7 322 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказник Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Загальний фонд

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


	КПК0110150

