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НАКАЗ
від “01” грудня 2021 року № 24

«Про внесення змін до наказу про ‘’Затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік по Фінансовому відділу»,

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 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), 
Законом України «Про Національну програму інформатизації», наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), наказом 
Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" (із змінами), наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 
р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами) та інших нормативних 
актів, що регламентують застосування ПЦМ:

1. По Фінансовому відділу в розрізі кодів програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення виконавчого 
комітету міської ради від 01.12.2021 року №540 «Про внесення змін до 
рішення про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік» затвердити паспорт по:

3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 
1993,7тис. грн., в т.ч. загального фонду 1993,7 тис. грн. та спеціального 
фонду 0,00 тис. грн.;

Начальник в'

2. Контроль наказу залишаю за собою.

Вікторія МАКСИМОВА



за€КЖно

ІІаказ Міністерства фінтили України '<• < । ріши 2014 року N" н 16
(у редакції наказу Мінісігрсіїні фінти н» України іші і рудна 201 Н року Nv 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Орган з питань фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого біоджсіу)

0112.2021№ 24______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _____3700000
(код Програмної класифікації нилнткіп пі 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів____ __________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43988069
(код за ЄДРПОУ)

2._____________3710000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів
(найменування відповідального виконавця)

43988069
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
3. 3710160 0160 0111 Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 993 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 993 700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002
р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення " Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"№56-3/1Х від 24.12.2020року.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація ефективної інформаційно-аналітичної та територіально-технічної діяльності фінансового відділу.

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів Верхньодніпровської міської ради- 

s. Завдання бюджет іюї програми

№ з/п Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



ічіііі нення виконавчими органами міських (міст республіканкою Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, рай' ^іх у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством ікшноішжсііь у 
відповідній сфері______________________________________ д___________________________________________________________ _______________________________________________________________

Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розцінку тернь Вільної громади,ефективного використання п фінансових ресурсів

'» II нірнми використання бюджетних коштів
гривень

X" з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності фінансового відділу. 1 983 700,00 0,00 1 983 700,00
2 Забезпечення виконання завдань(проектів) з інформатизації 10 000,00 0,00 10 000,00

УСЬОГО 1 993 700,00 0,00 1 993 700,00

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
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
Затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5,00 0,00 5,00
Продукту

кількість отриманих листів, звернень од. Журнал обліку вхідної 
документації

600,00 0.00 600,00

Ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахункова 411,24 0,00 411,24

Якості
кількість вчасно виконаних листів, довідок про внесення змін до 

річного та помісячного розпису асигнувань та звернень
од. Реєстри та журнали обліку 600,00 0,00 600.00

Начальник фінансового відділу В М Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансорийувіддйі,Верхньодніпровської міської ради 
(Назва уДЬ^їМ|лі

Вікторія МАКСИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

^Qoro органу)

ідділуіпаї


