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УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління економічного та інвестиційного Фінансове управління
розвитку Слов’янської міської ради Слов’янської міської ради

Н А К А З

04 вересня Ас/А л/М-ог/%] Ф*
м. Слов’янськ

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік 
у новій редакції

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов’янської міської ради від 20.12.2017 
року № 16-ХХХУШ-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік, затвердженого 
спільним наказом управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської 
ради та фінансовим управлінням Слов’янської міської ради від 13.02.2018 № 08-од/14о/дп 
головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету -  управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської міської ради, що додається :

КПКВКМБ Н айменування програми

2710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах,селах,об’єднаних територіальних громадах

Начальник фінансового управління 
міської ради

І.Г.Ковальов



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх 
відносин Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управляння Слов’янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від СУ 6ЄММ*

1. 2700000
(КПКВК МБ)

2. 2700000
(КПКВК МБ)

3. 2710160

(КПКВК МБ)

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

Управління економічного та інвестиційного розвитку С лов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного та інвестиційного розвитку С лов’янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищ ах, селах, об'єднаних  
територіальних громад

(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань -  1 773,8 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  1 773,8 тис. 
гривень та спеціального фонду -  0,00 тис, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ 
Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Слов’янської міської ради від 24.12.2016 № 29-ХІХ-7 «Про 
затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин», рішення Слов’янської міської ради від 
20.12.2017р. № 16-ХХХУІІІ-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування.

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис, грн)

№
з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 2710160 0111 Підпрограма 1: Забезпечення виконання наданих законодвством 
повноважень 1 773,8 0,00 1 773,8

Усього 1 773,8 0,00 1 773,8
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 2710160
Підпрограма 1: Забезпечення виконання наданих  
законодавством повноважень

1.1 Показники затрат X X

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис на 2018 рік 11
1.2 Показники продукту X X

Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень од. Журнал реєстрації 741
Кількість підготовлених нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 25
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. Журнал реєстрації 32

1.3 Показники ефективності X X

Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на 
одного працівника

од. Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до 
кількості посадових одиниць)

67,4

Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 
одного працівника

од. Розрахунково (відношення підготовлених нормативно-правових актів 
до кількості посадових одиниць)

2,3

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 
одного працівника

од. Розрахунково (відношення проведених засідань, нарад, семінарів до 
кількості посадових одиниць)

2,9

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до 
кількості штатних одиниць)

161,25



11. Д же

3
рела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^ (тис. г зн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характер изу ют 

ь джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Н ачальник управління
(п ідп ис)

В.В. Сміренський
(ініціали та прізвищ е)

ПОГОДЖ ЕНО: 

Н ачальник фінансового управління І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвищ е)


