
У країна
Виконавчий комітет Сміляиської міської ради Черкаської області

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З
09 квітня 2020 року

№  18  ̂ ; і

Про затвердження уточненого 
паспорту бюджетної програми 
на 2020 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України 
від 08.07.2010 №2456-УІ(із змінами), Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» від 11.12.2019 №294-ХІ, наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії 
Сміляиської міської ради від 24.12.2019 №115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 2020 
рік», рішення сесії Сміляиської йіської ради від 31.01.2020 року №116-25/УІІ 
"Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №115-1/VII "Про 
міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії Сміляиської міської ради від 
05.02.2020 року №> 118- 1/УІІ "Про внесення змін до рішення міської ради від 
24.12.2019 №? 115- 1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії 
Сміляиської міської ради від 03.03.2020 року №120-18/УІІ "Про внесення змін до 
рішення міської ради від 24 .12.2019 №1.15- 1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 
рік", рішення сесії Сміляиської міської ради від 06.04.2020 року №122-48/УІІ 
"Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №115- 1/УІІ "Про 
міський бюджет на 2020 рік".

НАКАЗУЮ:

Затвердити уточнений паспорт бюджетної програми станом на 09.04.2020 рік:

по КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах.

по КПКВК 3718700 Резервний фонд.

Начальник фінансового 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

Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської м іської ради

(найменування голозного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
У

09.04.2020 р. №  18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(3 7 0 0 0 0 0 ) Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської м іської ради . . . 0231.7221. .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцезого бюджету ) (код за ЄДРГІОУ)

(3 7 1 0 0 0 0 ) Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської міськ 02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(3 7 10160

(найменування відповідального виконавця)

0 1 6 0  ■ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у  м істах (місті Києві),
селищах, селах, об ’єднаних територіальних громадах

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцезого бюджету)

..........  , (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та(код Типової програмної класифікації видаткіз та .. . . . .  * /  , v ‘ %  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого оюджету) . _ . .кредитування оюджету)

. (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4792407 гривень , у тому числі загального фонду -  4692407 гривень та спеціального фонду-  
100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бю дж етний кодекс, проект Закону України "Про державний бюджет України на 2020", наказ М іністерства фінансів України від 26.02.2014 № 836 " П ро деякі 
питання запровадження програмно-цільо вого методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Смілянської м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ «П ро міський 
бю джет на 2020 рік», ріш ення сесії Смілянської м іської ради від 31.01.2020 року № 1 16-25/УП "Про внесення змін до ріш ення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський 
бю джет на 2020 рік", ріш ення сесії Смілянської м іської ради від 05.02.2020 року № 1 18-1/У1Ї "Про внесення змін до ріш ення м іської ради від 24.12.2019 Лг°1 3 5 - і/'VII "Про міський бю джет 
на 2020 рік", ріш ення сесії Смілянської м іської ради від 03.03.2020 року № 120-18/У ІІ "Про внесення зм ін до ріш ення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бюджет на 
2020 рік", ріш ення сесії Смілянської м іської ради від 06.04.2020 року № 122-48/У ІІ "Про внесення змін до рішення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 
рік".

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної бю джетної політики на території м іста



7. Мета бюджетної програми 

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

і ; Здійснення виконавчими органами м іських (міст республіканського А втономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у м істах 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 м іських (міст республіканського А втономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх  створення) наданих законодавством повноважень | 
у зап о в ід н ій  сф ері___ . - і  ' . - ... .......... . . |-

4 692 407 100 000 . 4 792 407

Усього 4 692 407 100 000 4 792 407

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

№

з/п Найменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 17,50 0,00 17,50
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1097,00 0,00 1097,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. ріш ення сесії, 
виконавчого комітету

35,00 0,00 35,00

кількість наданих інформацій од. журнал реєстрації 1528,00 0,00 1528,00

кількість розпоряджень про виділення коштів головним 
розпорядникам

од.
Додаток № 14 Порядку
казначейського
обслуговування

1274,00 0,00 1274,00

. кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів од. Додаток № 2 Порядку 1225,00 0,00 1225,00



* 2 3 4 5 6 7
казначейського
обслуговування

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

од. журнал реєстрації 65,00 0,00 65,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. рішення сесії, 
вииконавчого комітету

2,00 0,00 2,00

витрати на утримання однієї ш татної одиниці грн. звіти 268138,00 5714,00 273852,00
кількість наданих інформації! на одного працівника од. журнал реєстрації 90,00 0,00 90,00

кількість розпорядж ень про виділення коштів на одного 
працівника од.

Додаток №  14 Порядку
казначейського
облуговування

75,00 0,00 75,00

кількість довідок про зміну розпису призначень на одного 
працівника од.

Додаток № 2 Порядку
казначейського
обслуговування

72,00 0,00 72,00

4 якост і
відсоток прийнятих нормативно-правових актів відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00
відсоток вчасно виконаних'доручень, листів, скарг «іде. розрахунково ------ 300,00 0,00 - 100,-00
відсоток вчасно виконаних розпоряджень розрахунково 100,00 0,00 100,00
відсоток вчасно виконаних інформацій ' ВІДС.,' ;■ розрахунково 100,00 0,00 100,00
відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень ВІДС. розрахунково^ 100,00 0,00 100,00

Н ч а л ь н и к  ф ін ан сового  у п р ав л ін н я

ПОГОДЖЕНО:
Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської 

Н а^алінйк ф інансового управління

Г. СВАТКО
( ін іц іа л и /ін іц іа л , п р із в и щ е )

Г. СВАТКО



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

Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської м іської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.04.2020 р. №  18’

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(3700000  ) фінансове, управління. виконавчого комітету Смілянської м іської ради . . 02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

(3 7 1 0 0 0 0 ) Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської місько 02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(3 7 1 8 7 0 0 ) 8700 0133 .Резервний фонд 23205100000

2 .

У.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код і ипової програмної класифікації зидаткіз та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації зидаткіз та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 873243 гривень , у тому числі загального фонду -  873243 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Стаття 24 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Смілянської м іської ради від 24.12.2019 № 115-1/УІІ «Про міський бю джет на 2020 рік», рішення сесії Смілянської м іської ради від
31.01.2020 року № 1 16-25/УІІ "Про внесення зм ін до рішення м іськоїради  від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бю джет на2020  рік", ріш ення сесії Смілянської м іської ради від
05.02.2020 року № 118-1 /V II "Про внесення змін до ріш ення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 рік", ріш ення сесії Смілянської міської ради від
03.03.2020 року №  120-18/УІІ "Про внесення змін до рішення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бю дж ет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської м іської ради від
06.04.2020 року Лг°122-48/УІІ "Про внесення змін до ріш ення м іської ради від 24.12.2019 № 1 15-1/УІІ "Про міський бю дж ет на 2020 рік".

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Здійсненн непередбачуваних видатків що не маю ть постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету



7. Мета бюджетної програми

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не маю ть постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бю джету

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не маю ть постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гризень

Лг°
з/п

■

Напрями використання бюджетних коштів
■

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Резервний фонд 873 243 0 873 243

Усього 873 243 0 873 243

10. Перелік місцевих і 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

Усього .
-


