


И з / п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

К з / п 
Напрями 

використання 
бюджетних коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку 
Усього 

1 2 3 4 5 6 
Здійснення 

виконавчими 
органами міськими 

(містом Києвом) 
селищами, селами, 

1 об'єднаними 3986951 0 3986951 
територіальними 

громадами наданих 
законодавством 
повноважень у 

відповідній сфері 
Усього 3986951 0 0 3986951 

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



Найменування 
місцевої / регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

Усього 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
Здійснення виконавчими орга 
законодавством повноважень 

нами міськими (містом Києвом) селищами, селами, об 'єднаними територіальними громадами наданих 
у відповідній сфері 

1 затрат 

1.1 
кількість штатних 
одиниць Од. Штатний розпис 17,5 17,5 

2 продукту 

2.1 
Кількість отриманих 
доручень, листів, 
звернень,заяв, скарг 

Од. Журнал реєстрації 921 921 

2.2 
Кількість прийнятих 
нормативно-правових 
актів 

Од. 
Рішення сесії, рішення і 

розпорядження 
виконкому 

27 27 

2.3 
Кількість наданих 
інформацій Од. Журнал реєстрації 727 727 

2.4 

Кількість розпоряджень 
про виділення коштів 
головним 
розпорядникам коштів 

Од. 

Додаток №14 Порядку 
казначейського 
обслуговування 

бюджетів 

1172 1172 



2.5 
Кількість довідок про 
зміни розпису 
асигнувань бюджетів 

Од. 

Додаток 2 до Інструкції 
щодо складання і 

виконання розпису 
Держбюджету 

1033 1033 

2.6 Кількість перевірок Од акти 30 зо 
3 ефективності 0 

3.1 

Кількість виконаних 
доручень, листів, 
звернень,заяв, скарг на 
одного працівника 

Од. Журнал реєстрації 53 * 53 

3.2 

Кількість прийнятих 
нормативно-правових 

актів на одного 
працівника 

Од. 
Рішення сесії, рішення і 

розпорядження 
виконкому 

1 1 

3.3 
Кількість наданих 
інформацій на одного 
працівника 

Од. Журнал реєстрації 42 42 

3.4 

Кількість розпоряджень 
про виділення коштів 
головним 
розпорядникам коштів 
на одного працівника 

Од. 

Додаток №14 Порядку 
казначейського 
обслуговування 

бюджетів 

66 66 

3.5 

Кількість довідок про 
зміни розпису 
асигнувань на одного 
працівника 

Од. 

Додаток 2 до Інструкції 
щодо складання і 

виконання розпису 
Держбюджету 

59 59 

3.6 
Кількість перевірок на 

одного працівника 
грн звіти 2 2 

3.7 
Витрати на утримання 
однієї штатної одиниці 

грн звіти 224078 224078 

4 якості 



4.1 

відсоток прийнятих 
нормативно-правових 
актів в загальній 
кількості підготовлених 
рішень 

% Розрахунково 100 100 

4.2 

відсоток вчасно 
виконаних доручень, 
листів, заяв, скаргу їх 
загальній кількості 

% Розрахунково 100 100 

4.3 відсоток вчасно 
виконаних інформацій % Розрахунково 100 100 

4.4 

відсоток вчасно 
виконаних 
розпоряджень про 
виділення коштів 

% Розрахунково 100 100 

4.5 

відсоток вчасно 
виконаних довідок про 
зміну розпису 
асигнувань 

% Розрахунково 100 100 

4.6 
відсоток вчасно 
виконаних перевірок //<* - • . - д 

Розрахунково 100 100 
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Начальник фінансового уп^далїння 

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансового управління 

Г. Я. Сватко 
(ініціали та прізвище) 

Г. Я. Сватко 
(ініціали та прізвище) 


