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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Кушугумська селищна рада                                                                                    
Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0100000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

наказ
Кушугумська селищна рада                                                                     
    Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

спеціального фонду- 120,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0110150 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4,032,052.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3,912,052.00 гривень та

 1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
 2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів";

 5. Рішення селищної ради від 22.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

 місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"";
7.  Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 року № 687 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів";

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного 
 звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";

10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами від 30.09.2016 
року № 861)".

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету



7. Завдання бюджетної програми:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

№ з/п Завдання

1 2

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення діяльності місцевого органу самоврядування 3,912,052.00 120,000.00 0.00 4,032,052.00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд

1 2 3 4

Селищний голова Загребельна Г.О.

0.00

Усього 0.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

21.00

0.00

Спеціальний фонд

УСЬОГО 3,912,052.00 120,000.00 0.00 4,032,052.00

Продукту
0.00

Затрат

1,450.00

(підпис) (ініціали і прізвище)

Усього

1 2 3 4 5

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць журнал реєстрації 1,450.00 0.00

Селищний голова Загребельна Г.О.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

442.50
0 кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис

6 7

№ з/п

0.00 21.00
0 площа адміністативних приміщень кв.м. технічний паспорт 442.50

журнал реєстрації 4.00 0.00

0.00
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 192.00 0.00 192.00

Ефективності

0.00
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного одиниць розрахунок 69.00 0.00

4.00

0 кількість проведених засідань селищної ради та виконачого 

69.00
Якості

0 кількість підготовлених нормативно-правових актів одиниць

одиниць звітність 34.00 0.00 34.00

0 кількість прийнятих нормативно-правових актів одиниць журнал реєстрації 4.00 0.00 4.00
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг одиниць журнал реєстрації 1,450.00 0.00 1,450.00

відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

0 відсоток прийнятих нормативно-праваових актів у загальній 
кількості підготовлених

відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

0 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг


