м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

№

Про затвердження уточнених паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до ч.2, п.пЛ, 13, 20 ч.4 ст.42 ,ч.8 ст.59 Закону України від
21.05 Л997 №280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , п.6 ч.5
ст.22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-УІ, наказу
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів”, рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ ’’Про
міський бюджет на 2019 рік” із змінами, внесеними рішенням міської ради
від 05.03.2019 № 92-97АШ; 28.03.2019 № 94-5/УІІ, 17.04.2019 № 95-5/УИ,
30.05.2019 № ЮО-З/УІІ; 04.06.2019 № 101-3/УІІ; 25.07.2019 № 104-2/УІІ:
1.Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 25.07.2019
згідно з додатками
по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері
у
містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних
громадах”;
по КПКВКМБ 0214082 “ Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;
по КПКВКМБ 0218410 “ Фінансова підтримка засобів масової
інформації”.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на
відділ бухгалтерського обліку та звітності.

В.А. ФЕДОРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника юридичного відділу
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

І.І.ВЛАСЕНКО
Л.І.КУЦЕНКО

Додаток 1
до розпорядження
від___ 26.07.2019_№ ^__ 137р__
ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗА ТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_______ ________________ Розпорядження______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____

виконавчого комітету Смілянської міської, ради_______
(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.07.2019 № 137р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
в»

1.

(найменування головного розпорядника)

021______________

___________ ________ Виконавчий комітет Смілянської міської ради____________ _____

(КТПКВК МБ)

_______

.

____________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради______ ____________

(КТПКВК МБ)

2.
,

•

02_________ ’

(найменування відповідального виконавця)

0210160

0111

(КТПКВК МБ)’

(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищ ах, селах,

._________ ;________ ________________ •- ' •____________________

об єднаних територіальних громадах_____________________
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -17816637 гривень, у тому числі загального фонду - 17812027 гривень та спеціального фондуй ,,
4610 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від
21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-УПІ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради
від 22.12.2018 №87-40/УИ "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами внесеними рішенням міської ради від 05.03.2019 № 92-97/УІІ, рішенням міської ради від
28.03.2019 № 94-5/УІІ,рішенням міської ради від 30.05.2019 №100-3/У1І, рішенням-міської ради від 25.07.2019 №104-2Л/ІІ,рішення сесії міської ради від 27.12.2018
№88-5 /VII "Програма організації та діяльності Ради квартальних комітетів м.Сміли на 2019 рік",рішення сесії міської ради від 22.02.2018 №65-2 /У ІІ" Про
затвердження міської цільової програми " Громадський бюджет міста Сміли на 2018-2019 роки"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

■N з/п

Ціль державної політики
Вирішення питань соціально-економічного розвитку громади через прийняття відповідних рішень

, 7.
8.

М ета бю джетної'програми: Керівництво і управління у відповідній сфері
*
■
Завдання бю джетної програми:
Завдання

N з/п
1.
2.
3.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Надання довідок населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та
виконавчими органамивлади
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення
потреб мешканців м іста Сміла

Н апрями використання бю джетних коштів;
гривень
Напрями використання
N з/п
Загальний фонд
бюджетних коштів
2
1
3
9.

Спеціальний фонд

Усього

4

5

1

Забезпечення виконання
наданих законодавством
повноважень

17089027

4610

17093637

2

Наданйя довідок та характеристик
населенню, ведення
статистичного обліку громадян
кварткому, співпраця з
військоматом, комунальними
службами, державними та
виконавчими органами влади

663000

0

663000

3

Створення та запровадження
ефективної системи взаємодії
органів місцевого самоврядування
та громадськості в бюджетному
процесі для задоволення потреб ■
мешканців міста Сміла

60000

60000

*

■ч
* .

. *•

Усього

17928027

4610

17816637

^

П ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
. регіональної програми
1
Громадський бюджет міста Сміли
на 2018-2019 роки
Програма організації та діяльності
Ради квартальних комітетів
м.сміли на 2019 рік
Усього
11.

П оказник

1

2
;:іір;і:
кількість штатних одиниць
продукту
кількість отриманих листів,
звернень, заяв, скарг

2
ч

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

60000

60000

663000

663000

723000

723000

Результативні показники бю джетної програми:

N з/п

1

Загальний фонд

кількість прийнятих нормативно1,
правових актів
ефективності

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний
фонд

з .
4
5
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Спеціальний фонд

Усього

6

7

1
од.

штатни розпис

85

1

85
!

од.

Форма №1 Про
виконання Указу
Президента України від
07:02.2008 №109

31150

31150

од.

Протоколи сесій міської
ради та протоколи
засідань виконавчого
комітету

1520

1520
1

і 1 11 ічЧ>і и і : гі : \ . м і с і іи.
’.пер: і о н і . . м я і і . скпрі п;і о ию: <>
працівника
Кількість прийнятих нормативноправових актів на одного
працівника
витрати на утримання однієї
штатної одиниці
якості
к і і Гі і\ і/ і

3

4

1

од.

розрахункові показники

394

394

од.

розрахункові показники

19

19

тис.грн

розрахункові показники

201,0

201,0

Надання довідок та характеристик населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами,
державними та виконавчими органами влади
1

С І 1 ])ІІ 1

23
23
кількість квартальних комітетів
од.
штатний розпис
24
24
кількість штатних працівників
осіб
продукту
2
кількість виданих довідок
кварткомами
штук
звіти
12700
12700
ефективності
3
витрати на утримання голів
квартальних комітетів
кошторис
663
663;
тис. грн
якості
4
збільшення кількості виданих
розрахункові показники
довідок кварткомами
44
%
44.
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого сам о в р яд у в ан н ям громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб
мешканців міста Сміла
затрат
1
офіційний сайт міської
витрати пов"язані з реалізацією
ради
заходів Програми
60
тис.грн.
60
продукту
2
кількість інформаційних заходів
офіційний сайт міської
ради .
щодо ознайомлення жителів
20
одиниць
20
проведення процедури
офіційний сайт міської
ради
голосування
,
1
1
одиниць
офіційний сайт міської
кількість реалізованих проектів
ради
2
одиниць
2
ефективності
■ 3
кількість поданих проектів до
офіційний сайт міської
ради
50
участі в Програмі
50
одиниць

кількість проектів допущених до
голосування
кількість осіб, що підтримали
проекти
кількість осіб, що проголосували
за проекти

4

кількість проектів переможців
якості
відсоток виконання проектівпереможців
І іі і і с і і м к зал) ' і с і і ; і >і ж и ч ч і і і
|м.Сміла до участі в програмі -

офіційний сайт міської
ради
офіційний сайт міської
ради
офіційний сайт міської
ради
офіційний сайт міської
ради

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

.

%
%

15

15

210

210

2100

2100

10

10

розрахункові показники

100

100

розрахункові показники

3

3

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

В.А. Федоренко ~________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Фінансов^уйраілІіїїІ^иконавчого комітету Смілянської МІСЬКО
Керівн^5місщ%а<іго^фірі|^ового органу /
застушіік’кер івішка' м'Ьц еірго фінансового
і/і С /
‘
-» '•-«
органу;: 21
II§ “ V
Дата погоотйння 26.07.2019^''

Г.Я. Сватко_____________________
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 2
до розпорядження
в ід ____ 26.07.2019__№ __ _137р__
ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу М іністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________________________ Розпорядження
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

виконавчого комітету Смілянської міської ради
{найменування місцевого фінансового органу)

від 26.07.2019 №137 р

1.
2.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
_______________ ______ Виконавчий комітет Смілянської міської ради

02___________
(КТПКВК МБ)

(найменування -головного розпорядника)

021___________

_____________________ Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(КТПКВК МБ)

021-4082 '
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

VI/

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 277750.гривень, у тому числі загального фонду - 277750 гривень та спеціального фонду ____________ гривень.
Ь-'-""

5.

Підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України
від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про Місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про державний'бюджет на
2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.2018 №87-40/УП "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами внесеними рішенням міської ради
від 25.07.2019 №104-2/УІІ, рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 87-6/УІІ "Про затвердження Програми організації та відзначення
пам’ятних і професійних’свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання
ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам’яті визначних діячів міста та учасників АТО, забезпечення співпраці з Асоціацією міст
України на 2019 рік"

6.

Ц ій державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

N з/п

Забезпечення організації та відзначення пам’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської
ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам’яті визначних діячів міста та учасників АТО

7.

Мета бюджетної програми: організації та відзначення пам’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням,
відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам’яті визначних діячів міста та
учасників АТО

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п
.1.

забезпечити організацію та відзначення пам’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської
ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам’яті визначних діячів міста та учасників АТО
Напрями використання бюджетних коштів:
( г р н ) _________________________________ ___________________________

N з/п
1

Напрями використання
бюджетних коштів
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

о
Э

4

у тому числі бюджет
розвитку
5

Усього
6

забезпечити організацію
та відзначення пам’ятних
і професійних свят,
урочистих подій,
нагородження почесним
званням, відзнакою
міської ради та
виконавчого комітету,
привітання ювілярів,
трудових колективів
міста, вшанування пам’яті
визначних діячів міста та.
учасників АТО
Усього

1п

277750

277750

277750

277750

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

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Загальний фонд
2 '

Спеціальний фонд

•Усього

3

4

*
Про затвердження Програми
організації
та відзначення пам’ятних і
професійних свят,
урочистих подій,
нагородження почесним
званням, відзнакою міської
ради та виконавчого
комітету, привітання
ювілярів, трудових
колективів міста,
вшанування пам’яті
визначних
діячів міста та учасників
АТО, забезпечення співпраці
3
Асоціацією міст України на
2019 рік

Показник

1
1

2

2

277750

277750

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

ч

277750

•>

У сього

10.

277750

затрат
Кількість установ
Кількість культурноосвітніх заходів
продукту
Кількість заходів

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

*»
од.
од.

Рішення виконкому,
План заходів

1,000

1,000

34

34

34

34

■
шт .

Рішення виконкому,
План заходів

3

0£5сяг видатків на
проведення культурноосвітніх заходів за
рахунок коштів місцевих
бюджетів
ефективності
Середні витрати на
проведення одного заходу

4

якості
Динаміка збільшення
кількості заходів у
плановому періоді по
відношенню до
фактичного показника
попередного періоду

тис. грн

розрахунок

грн

розрахунок

%

розрахунок

•

277,75

277,75

8 169,10

8 169,10

54

54

К ерівн и к устан ови - головного
розп оряд н и ка б ю д ж етн и х кош тів /
заступник кер івн и ка установи

В.А. Федоренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

П О ГО Д Ж Е Н О :
Н азва м ісцевого ф інансового органу
Ф інаисовс^уядавління ви кон авчого ком ітету С м ілян ської м іськ о ї ради
К ерівн и к'м ісц евого ф інансового органу /
за с і\,ш ш к кер івн и ка м ісцевого ф інансового
о р га н } __

Г.Я. Сватко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток З
до розпорядження
в ід ____26.07.2019__№ ___137р__
ЗАТВ ЕР ДЖЕНО
Назаз М іністерства фінансів України
26 серпня 20.14 року № 836
( у редакції наказу М іністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
___________________________Розпорядження________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

' від 26.07.2019 № 137р
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
____________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради

02_______ __
(КТПКВК МБ)

‘

(найменування головного розпорядника)

021_________

Виконавчий комітет Смілянської міської ради_________________

{КТПКВК МБ)

■

(найменування відповідального виконавця)

0218410

0610

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 230000 гривень, у тому числі загального фонду - 215000 гривень та спеціального
фонду - 15000 гривень.
П ід стави д л я ви к он ан н я б ю д ж етн о ї п рограм и: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в
Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування Місцевих
бюджетів" зі змінами від 15.11.2018 №908, Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІЇ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від
22.12.2018 №87-40ЛШ "Про міський бюджет на,2019 рік" із змінами внесенними рішенням міської ради від 28.03.2019 № 94-5/У ІІ, рішенням міської
ради від 30.05.2019 №100-3/УП, рішенням міської ради від 25.07.2019 №104-2/УІІ, рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-9/У ІІ" Про затвердження
Програми підтримки комунального підприємства "Медіа-центр" на 2019 рік

6.

Цйіі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ц іль д ер ж ав н о ї п ол іти ки

1.

Об"єктивне і всебічне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування та інформування міської громади про суспільно-громадське, соціальноекономічне життя міста.
.

Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності
телебачення, видавничої діяльності, підтримка електронних засобів масової інформації
8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п
1.

Підтримка діяльності телебачення, видавничої діяльності, підтримка електронних засобів масової інформації

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн) -

N з/п
1

Напрями
використання'
бюджетних коштів
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

/1

»
Підтримка діяльності
телебачення, видавничої
діяльності, підтримка
електронних засобів
масової інформації та
виконання угод щодо
висвітлення інформації
про діяльність місцевих
органів влади
засобамимасової
інформації

Усього
1л

1
Програма підтримки
комунального
підприємства "Медіацентр" на 2019 рік
Усього

1
1'

230000

215000

15000

230000

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

...

165000

15000

180000

165000

15000

180000

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
.

15000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
•
1 Найменування
місцевої / регіональної
програми

11.

215000

Показник
2
затрат

і»

. Одиниця виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Кількість телекомпаній
Кількість інтернетресурсів
2

ефективності

1

1

власний продукт

з.

3

год.

розрахунок

1456

1456

ОД.

розрахунок

3640

3640

грн/год.

розрахунок

113,3

113,3

грн/год.

розрахунок

13,7

13,7

%

розрахунково

.

Середні витрати на,
одиницю телепродукту
Середні витрати наодну
публікацію в інтернетвиданнях

4

ліцензія

продукту
Обсягтелепродукту
кількість публікацій в
Інтернет-ресурсі

3

од.

якості
Динаміка
обсягутелепродукту та
інтернет видання
порівняно з минулим
роком

.

Керівник установи- головного розпорядника
бюджетних коштів/
заступник керівника установи

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
:ове управїхЩй^виконавчого комітету Смілянськоїміськоїради
■^'к місцевого,фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу(підпиі
Дата погЙж^н:

Г.Я. Сватко
(ініціали/ініціал, прізвище)

