
СМ ІЛЯНСЬКА М ІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

28 . 11.2019  № 5 0

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 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 2019 
рік» від 07.12.2018р. № 2629-VIII, рішення Смілянської міської ради від 22.12.2018 р. № 87-, 
40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення сесії Смілянської міської ради від
25.02.2019 № 91-6/УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87- 
40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення сесії Смілянської міської ради від
28.03.2019 № 94-5/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ 
«Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення сесії Смілянської міської ради від 15.05.2019 
№98-2/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ «Про. 
міський бюджет на 2019 рік», Рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019 №102- 
28/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40Л/ІІ «Про міський 
бюджет на 2019 рік», довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань №529 від 
08.08.2019, Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2019 №106-4/1ІУ «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік», 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 111-1 /VII «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік».

НАКАЗУЮ : . ' ■

Затвердити уточнений паспорт бюджетної програми станом на 28.11.20,19 рік: 
по 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у м іс та х  (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах». ;,і
по 2717693 «Інші заходи, пов'язані з екоиоМ4ч»ою діяльністю».

^  Є''*
Заступник начальник -  начальник відділу^3"

~ • • .*..<» * /  В===?==,'1 Ч-Й. ' 'комунального майна управління еконодаш іго  и Щ  
розвитку виконавчого комітету | \  ІШ=ІІ|
Смілянської міської ради У!,:ЛХ" _____ Л.В. Матвєєнко



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О  
■ Н аказ М ін істерства  ф інансів  У країни  

26 сбрпня 2014  року №  836
(у р едакц ії наказу  М ін істерства  ф ін ан сів  У країни  від  29  грудня 
2018 року  №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВК СМР_________

(най м енування головного  розп орядника кош тів  м ісцевого  бю дж ету)

28.11.2019 № 50

2 .

3.

4.

5.

2700000

(код)

2710000
(код)

2710160

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 
_______  _________________________;____________ради________________________

(най м енування гол овн ого  розп орядника)

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 
_______  _____________________________________ ради_______________________

(най м ен уван н я в ідповідального  виконавц я)

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

(к о д ) (К Ф К В К ) (най м енування б ю д ж етн о ї програм и)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 621 263 гривень, у тому числі загального фонду - 2 621 263 гривень та 
спеціального фонду - гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, 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" (зі 
змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.і 1.2018 №908), наказ Міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 №793 "Сіро затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 
Смілянської міської ради, в ід 22.12.2018 №87-40/УІІ "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради від
25.02.2019 № 91 -6,'УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/УН «Про міський бюджет на 2019 рік». 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 №94-5/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87- 
40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік». '
Рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019 №102-28/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87- 

40/УП «Про міський бюджет на 2019 рік».
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 № 111-1/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87-



'* Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

7.
8. •

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері. 
Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

** ,

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1: 2 3 '4 ; 5
Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень

2 618 063 2 618 063

2 Заходи інформатизації 3200 3200
Усього 2 621 263 2 621 263

Ю. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
(гри)

N з/п
Найменування місцевої/«- 

регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

. 1 2 . ■ . 3 4 5

■«,»*■ '
Усього ' г‘



11. Результативні показники бюджетної програми:Фі

N з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд ‘ Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. < •
1. затрат V ' ■ *

1.1. кількість штатних одиниць од. штатний розпис 13,5 13,5
2. . продукту

2.1.
кількість отриманих доручень, 
листів, звернень, заяв

шт. журнал
реєстрації 2447 2447

2.2.
Кількість прийнятих 
нормативно-правових актів

шт. журнал 
реєстрації - 339 339

3. ефективності

3.1.
витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

грн. розрахунок 193 931 193 931

3.2.
кількість виконаних доручень, 
листів, звернень, заяв на одного 
працівника

шт. розрахунок
188 188

3.3.
Кількість прийнятих 
нормативно-правових актів на 
одного працівника

шт. розрахунок
26 26

4. якості
4.1. Відсоток виконання доручень % розрахунок ШО 100

4.2.
Відсоток прийняття нормативно- 
правових актів

% розрахунок
1-00. 100

1 Заходи інформатизації
1. затрат

1.1.
кількість комп'ютерної техніки од. інвентаризовані

відомості
23 23

2. продукту

2.1.
кількість отриманих послуг шт. акти виконаних ‘ 

робіт 12 12

3. ефективності

3.1.
...#  -

витрати на обслуговування 
однієї одиниці комп'ютерної 
техніки

грн. акти виконаних 
робіт 2-67 267
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4. якості

4.1« Відсоток вчасно отриманих % розрахунок 100 100

JT.B. Матвєенко
(ін іц іал и /ін іц іал , прізвищ е)

Г.Я. Сватко
( ін іц іал и /ін іц іал , прізвищ е)

\v

Заступник начальник -  начальник відділу 
комунального майна управління економічного^' 
розвитку виконавчого комітету Смілянської 
міської ради

ПОГОДЖЕНО:
ФЩ4 *Щ В Е  УПРАВЛІННЯ ВК СМР 
Щ ч^і^иик^і)а^ісового управління виконавчого

міської ради



ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ М ін істерства  ф інансів  У країни 
26 серпня 2014  року  №  836
(у редакц ії наказу  М іністерства ф інансів  У країни  в ід  29 грудня 
2018 року  №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВК СМР___________

(най м енування головного розп орядника кош тів м ісцевого  бю дж ету)

28.11.2019 № 50 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 
 ради    

(най м енування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 
____________________________________ ради____________________

(най м енування відповідального  виконавця)

2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
„ л^ т„г, г/.ч ’ (най м енування бю дж етн о ї програми)

(код) (К Ф К В К )

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33 353 гривень, у тому числі загального фонду - 33 353 гривень та 
спеціального фонду - гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, 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" (зі 
змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.11.2018 №908). наказ Міністерства фінансів України 
від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 
Смілянської міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ "Про міський бюджет на 2019 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради від
25.02.2019 № 91-6/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік». 
Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 №94-5/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87- 
40/VII «Про міськийабюджет на 2019 рік».
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 № 111-1/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 №87- 
40/VII «Про міський бюджет на 2019 рік».

2700000
(код)

2710000.
(код)



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

N з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації

2 Захист майнових прав

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використан ня 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усьоґо

1 2 3 4 5

1
Підготовка об'єктів комунальної 
власності до приватизації

33 353 ‘ 33 353

2 Захист майнових прав .0 0
Усього 33 353 0 33 353

Ю. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 ■ 2 : 3 4 5
Програма приватизації та *- 
управління комунальників 
майном на 2019 рік

33353 33353

Усього ' : 33353 0 33353



11. Результативні показники бюджетної програми:
»

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації
1 . затрат

1.1.
Затрати для підготовки об'єктів до  
продажу

грн.
Розшифровка

видатків 33 353 33 353

2. продукту
2.1,

Кількість об'єктів, запланованих до  

продажу

Розшифровка 
шт. .

видатків 7 7

3 . ефективності '

3 .1. Середній розмір затрат на 1 об'єкт грн. розрахунок 4 765 4 765
4. якості

4.1.
Кількість укладених договорів купівлі- 
продажу

шт. договори купівлі- 
продажу 0 0

2 Захист майнових прав
1 затрат

1.1. С удові витрати * грн. Розшифровка 0 0
2. продукту

2,1.
Кількість судових рішень, за якими 
необхідно сплатити судовий збір - 
суди перш их та апеляційних інстанцій

шт. , Розшифровка
видатків 0 0

3 . ефективності

3.1.
Середній розмір судового збору за 1 
судовим рішення^

грн. розрахунок 0 0
4. якості

4.1. Кількість проведених судових справ шт. ....... ^ с у д о в і  рішення 0 0

Л.В. Матвєєнко
(ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

Г.Я. Сватко
(ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

Заступник начальник -  начальник вщ ділу^;^- 
комунального майна управління економШіАгс 
розвитку виконавчого комітету Смілянс§щм'

■ ■ ■’ "Sii. -------І 'I* - * J ‘
^  . /  •'. п * 1л /Л '"М

породж ено;
вк Щ. ?іГу.^рр.| JiMa|%0!B|r0 управління ви конавч& єаг—  

лйтету^ЙШянІсь1̂ # міської ради
^  \  ч^$г^ У «* §Jj • *


