
ФIНДНСОВИЙ ВIruЦЛ ВИКОНДВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKoi рдди

нАкАз

1 0.0 1 .2022 м.Заводське м1

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiTery Заводськоi
MicbKoi ради на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил
складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
виконаннrI, затверджених нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 2б серпня
2014 роцу Jф 836 <Про деякi питанIuI запровадження програмно-цiльового
методу скJIадання та виконаннrI мiсцевих бюджетiв>> ( зi змiнами i
доповненнями), зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 Bepecнrl
20|4 року Jф1103/25880, рiшення п'ятнадцятоi cecii MicbKoi ради восьмого
скликання вiд 17 грудня 2021r року М25 кПро бюджет Заводськоi мiськоi
територiагrьноТ громади на 2022 piк> 1 65 5 8 000 00 0.

Затвердити паспорт бюджетноi процрами на 2022 piK фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiTery Заводськоi MicbKoi ради за ТIIКВКМБ/ТКВКБМС
3710160 <<Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстшl (MicTi Киевi),
селищЕlх, селах, територiЕlльних громадах), що додаеться.
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Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украlни
26 серпня 2014 року Ne 8Зб
(у редакцiI наказу MiaicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 20'18 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсttевого бюлжету )

44lз97 5l

(

3700000 Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT рали
(Ko,r Ilрограмно'i класифiкачii видаткiв та

крелитування шлiсцевого бюлжеry)
(найменування головного ро]порядника коштiв мiсцевого бюлжету, )

37 l 0000 Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

(код за СДРП()У)

44lз97 5l2.

аJ

(кtrл [Iрограмноi класифiкаrrii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджеry)

37l0l60 0l60 0l1l

(найшlенування вi,,lttовilа-rыttrго виконавшя)

Керiвничтво i управлiння у вiлповiлнiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi),

(код за СДРПОУ)

l 6558000000
сел и ьн их
(найменування бюджетноi програми з Типовою програмною кltасифiкашiсю видаткiв та (кол бю.лжету)

кредит},вання мiсцевого бюлжету)

4. Обсял бюджетних призначевь/бюджетних асигвувань -f9f,2?2Q гривень , у тому числi загальпого фонлу - |932720 гривень та спечiального фоЕду _ 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

J\!228 "Про затвердження лорядку смадання, розгляду , ]апердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних усmяов" зi змiнами; НДКДЗ вiд 2 грудн, 20l4 року
Nsl l95 "Про затвердження Струrryри кодування програмноi класифiкаuiТ видаткiв m кредиrвання мiсцевих бюджетiв i Тиловоi проФамяоI класифiкацii BидаTKiB та кредиrвання

бюджет Заводськоi Micbxoi т€риmрiмьноi громади на 2022 piK"

6. I{iлi державноi полiтики, па досягяевня яких спрямоваЕа ремiзацiя бюджетноi програми

(кол Програмноi класифiкачii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бкuжеry)

(кол Типовсli лрограмноi шасиdliкачii видаткiв та
кредитуван ня м iсцевого бюлжету)

(кол Функчiоншьноi
шасифiкачii видаткiв та
кредиryвання бюлжеry)

м
зlп

I-{iль лержавноТ пол iтики

(



(

7. Мета бюджетноТ програми

Керiвничтво iуправлiння у вiлповiлнiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi), селищах, селах, територiальних громадах

8. Завдання бюджетноТ програми

м
зlп

Завдання

l
Здiйснення вrконавчими органами мiських (MicT республiканського ABToHoMHoi Республiки Крим таобласного значення) рад, районних у Micтax рад о/ разii.x створення)
наданих законодавством повяоважень у вiдповiднiй сферi

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гDивень

N9

зlп
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 3 1

l
Здiйснення виконавчими органами мiських (MicT республiканського АвтономноТ Республiки Крим та
обласного значення) рад, районних у MicTax рал (у разi Тх створення) наланих законодавством повноважень
у вiлповiлнiй сферi

| 9з2,720 0 l 9з2 720

Усього 1 932 720 0 l 932 720

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

лъ
зlп

Найме ну вання м iсцевоТ / регiонал ьноi програм и Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 J 1

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

лъ
зlп

показники Одиниця вимiру [жерело
iнформачiТ Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 2 3 1 5 6 7

l затрат

кlлькlсть штатних одиниць од штатний розпис 4,00 0,00 4,00
,, продукту

кlлькlсть приинятих нормативно-правових aKTlB од. од. 200,00 0,00 200,00
кlлькlсть отриманих листlв, звернень, заяв, скарг од. од. 70,00 0,00 70,00

3 ефективностi

(



l
3

тис
5 б 7

1
{

483,00 0,00 483,00кlлькlсть приинятих нормативно-правових aKTiB на одного
од, од 50,00 0,00 50,00

виконанихкlлькlсть листlв, назвернень, заяв, одногоскарг
од. од l8,00 0,00 l8,00
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