
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Верхньодніпровського міського голови

від 12 червня № 80
«Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік по міській раді»,
Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік», концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р (зі змінами від 
21.07.2010 р. №1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. №1194), наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами від 30.09.2016 р. №860), 
наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), наказом 
Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 
12.01.2012 р. №13) та інших нормативних актів, що регламентують застосування ПЦМ:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради від 29.05.2019 року № 116 «Про внесення змін до рішення про міський 
бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0610160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 3350,4 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 3350,4 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0614082 - Інші заходи в галузі культури та мистецтва в сумі 225,0 тис.грн., в т.ч. 
загального фонду 225,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.Калініченко
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДАо 

ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

14.06.2019 року [»^Верхньодніпровськ № 67-ОД

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм міському 
бюджету на 2019 рік головному 
розпоряднику -  відділу з гуманітарних 
питань Верхньодніпровської міської ради

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, концепцією 
реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 
1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами 
від 02.12.2014 р. № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 р. № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 (із змінами 
внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. 313) та інших 
нормативних актів, що регламентують застосування ПМЦ

НАКАЗУЮ:
1. По головному розпоряднику коштів та відповідальному виконавцю у 

системі головного розпорядника коштів -  в ід д іл у  з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови від 12.06.2019р. № 80 «Про внесення 
змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на 
2019 рік по міській раді» внести зміни до паспортів бюджетних програм, а 
саме по:

#



0610160 -  керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах на загальну 
суму 3350400,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 3350400,00 
грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0614082 — інші заходи в галузі культури і мистецтва на загальну суму 
225000,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 225000,00 грн., по 
спеціальному фонду 0,00 грн.

2. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради (Семенова І.А.) довести цей наказ до 
відповідальних працівників.

3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у відділі з 

іуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного 
бухгалтера Семенову І.А.

Начальник відділу С.В.Сєргєєва

З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер І.А.Семенова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №67-ОД від 14.06.2019 року
Відділ з гуманітрх итнВерхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Верхньодніпровської міської ради №80 від 12 червня 2019 року

1.

2.

ОЬООООО

(код)

0610000

(код)

0610160

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Орган з питань освіти і науки

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах_________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

0111

(КФКВК)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 350 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 350 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конститу ція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ/9 зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження 
програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих 
бюджетів"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 
2192 3;Праграг.іа розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 05.02.2015р. № 813- 
41/VI.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Спрямування на організацію та забезпечення оптимальних умов фінансування галузі освіти, створення системного механізму її самерегуляції на загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях та у
навчально-виховних закладах освіти.

2 Забезпечення додержання законодавства в галузі освіти, створення рівних умов для громадян у здобутті освіти; дотримання державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти; стимулювання творчоо пошуку
педагогів; забезпечення ефективного функціонування сист

7. Мета бюджетної програми 
Керівництво і управління в галузі "Освіта"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах наданих законодавствои 

повноважень у відповідній сфері 3 350 400,00 0,00 3 350 400,00

У С Ь О Г О 3  3 5 0  4 0 0 ,0 0 0 ,00 3  3 5 0  400 ,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
____________У сього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 21,00 0,00 21,00
п родукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. реєстраційні журнали 1 050,00 0,00 1 050,00
еф екти вн ості 0,00

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

од. реєстраційні журнали 70,00 0,00 70,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис, штатний розпис 159,54 0,00 159,54

‘04052

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 67-ОД від 14.06.2019 року
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Верхньодніпровської міської ради 80 від 12 червня 2019 року

1.

2.

3 .

ОоООООО

(код)

0610000

(код)

0614082

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0 ^ 2 9  Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 225 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 225 000,00

спеціального фонду- 0,00 гривень.

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України"Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-У1;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів в галузі "Культура"______________________ ___________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п .  Ціль державної політики

Забезпення підтримки спорту вищих досягнень та організацій

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва


