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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
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Н А К А З

26.03.2021 № 22

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, зміни до 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання від 15.11.2018 №908, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» від 15.12.2020р. № 1082-ІХ, рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 
№6-36/УІІІ "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення 
сесії Смілянської міської ради від 24.03.2021 №11-2/УІІІ «Про затвердження Програми з 

^розробки^Стратегії розвитку м. Сміла».Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.03.2021

НАКАЗУЮ: 

Затвердити паспорт бюджетної програми станом на 26.03.2021 рік:

по 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій».

Начальник управління



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської 
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю дж ету )

26.03.2021 р. № 22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2700000 Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради 22799133
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю дж ету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету ) (код за ЄДРПО У )

2710000 Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради 22799133
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю дж ету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ )

2717370
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

* 7370 0490 територій 23573000000

, п  . . . . . . .  , _  ... (код Функціональної (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та (код бю дж ету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . г  к ґ  ^
с- . _ класифікації видатків та кредитування місцевого бю дж ету)кредитування місцевого бю дж ету) кредитування місцевого бю джету) }

кредитування бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -25600 гривень , у тому числі загального фонду -  25600 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік від 15.12.2020р. №1082-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України 
"Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих 
бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії 
Смілянської міської ради від 24.03.2021 № 11-2/УІІІ «Про затвердження Програми з розробки Стратегії розвитку м. Сміла»,Рішення сесії Смілянської міської радивід 24.03.2021 № 11-37/УІІІ.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
ні. Ціль державної політики

1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період -  Стратегія розвитку міста Сміла



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1 Розробка стратегії розвитку міста Сміла 25 600 0 25 600
Усього 25 600 0 25 600

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд , Усього

і 2 3 4 5

1 Програма з розробки Стратегії розвитку міста Сміла 25 600 0 25 600
Усього 25 600 0 25 600

11. Результативні показники бюджетної програми
№

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 3 4 5 6 7

1 затрат

Заходи по розробці стратегії розвитку міста Сміла грн. Програма 25 600,00 0,00 25 600,00
2 продукту

Кількість заходів шт. Програма 3,00 0,00 3,00
3 ефективності

Середній розмір затрат на 1 захід грн. Розрахунок 8 533.00 0,00 8 533,00
4 якості

Відсоток здійснених заходів •
^ Шдс. " ,0

-и------------ - ■ і і ПЕМЛь .
Розрахунок V 100,00 0,00 100,00

Начдл ра вл і н ня

мілянської міської ради 

іуправління

Сергій ЗАЙЦЕВ
(ін іш али/ін іц іал . прпвищ е)

Юлія ЛЮБЧЕНКО
( ін іш али/ініц іал . прізвищ е)


