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Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік

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 19.12.2018 
року № 7-ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного розпорядника бюджетних 
коштів місцевого бюджету управління економічного та інвестиційного розвтитку Слов’янської 
міської ради, що додається :

КПКВКМБ Найменування програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах,селах,об’єднаних територіальних громадах_______________2710160

Начальник управління економічного та 
інвестиційного розвитку 
Слов’янської міської ради

Сміренський

Начальник ансового управління 
міської ради

І.Г.Ковальов



1.

2 .

3.

2700000
(КТПКВК МБ)

2700000
(КТПКВК МБ)

2710160

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради

оє-о л Лоґ?
(найменування місцевого фінансового органу)

____ N 02-ру/ /Оо/$7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради

0111

(найменування відповідального виконавця)

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

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 586 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 586 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 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", рішення слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-ЬУІ-7 "Про місцевий бюджет на 2019 рік".

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

7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)_________________________________

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень 2 586 600 0 0 2 586 600

Усього 2 586 600 0 0 2 586 600
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(фн)______________________________________________________ ___________________

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
1 затрат

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 11 0 11
2 продукту

Кількість отриманих листів, заяв, скарг, 
звернень од. журнали реєстрації 1 520 0 1 520

Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів од. журнали реєстрації 180 0 180

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

од. розрахунок 138 0 138

Кількість підготовлених нормативно- 
правових актів на одного працівника од. розрахунок 16 0 16

Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

грн. розрахунок 235 145 0 235 145

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

В.В. Сміренський
(ініціали та прізвище)

І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвище)


