
ЗАТВЕРДЖЕНО

01 1 0150 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

01 1 0150 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 01 1 0150 0150 0111 1414100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.             53 111 000,00   грн., в тому числі:
загального фонду -     52 576 000,00   грн., спеціального фонду -                         535 000,00   грн.

5.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 
Державний бюджет на 2020 рік",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  (у редакції                                               
наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Слов'янська міська рада

Розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 72р
Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



6.
N з/п
6.1.

7. Мета бюджетної програми

8.
N з/п

1.

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
1.             52 576 000,00   535 000,00                      53 111 000,00  

            52 576 000,00                           535 000,00       53 111 000,00   

10. (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
-                       

                                -                                            -                            -     

11.

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення міської ради від 20.12.2019 № 18-LХХVІ-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Завдання

Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: реалізація права територіальної громади на 
участь в місцевому самоврядуванні; вирішення питань місцевого значення; практична реалізація громадянами м. Слов'янська 
права звернутися доїх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо 
реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Виконання наданих повноважень

Усього

2
Завдання 1.

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техничне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради.

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання бюджетної програми



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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1.

1 затрат

обсяг видатків грн. звітність 
установи             52 576 000,00                           535 000,00       53 111 000,00   

кількість штатних 
одиниць чол. штатний розпис 162

2 продукту
кількість отриманих 
листів, звернень, 
заяв 

шт. звітність 
відділів                 79 800   

кількість прийнятих 
нормативно-
правових актів, 
всього

шт. звітність 
відділів                   5 148   

в тому числі:

рішення міської ради шт. звітність 
відділів                      700   

рішення виконавчого 
комітету шт. звітність 

відділів                   2 500   

розпорядження 
міського голови шт. звітність 

відділів                   1 948   

3 ефективності
витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці

грн. розрахунок               327 846   

кількість отриманих 
листів, звернень, 
заяв на одного 
працівника

шт. розрахунок                      493   



кількість 
підготовлених 
нормативно-
правових актів на 
одного працівника

шт. розрахунок                      493   

4 якості
вчасно виконані 
відповіді на заяви, 
звернення

% розрахунок                   100,0   

В.М. Лях

І. Г. Ковальов

Дата погодження 25.03.2020
М. П.

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

01 1 7350 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

01 1 7350 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 01 1 7350 7350 0443 1414100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.               3 304 800,00   грн., в тому числі:
загального фонду -                         -     грн., спеціального фонду -                      3 304 800,00   грн.

5.

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  (у редакції                                               
наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 10р
Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

1.

Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Слов'янська міська рада



6.
N з/п
6.1.

7. Мета бюджетної програми

8.
N з/п

1.

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
1.                                 -     3 304 800,00                   3 304 800,00   

                                -                          3 304 800,00       3 304 800,00   

10. (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
-                      

                                -                                            -                           -     

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1.

1 затрат

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Рішення міської ради від 20.12.2019 № 18-LХХVІ-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Завдання
Завдання 1 . Виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі актуалізованоїкартографічної 
основи м.Слов’янськ в масштабі 1:2000 (оновлення планово-картографічних матеріалів).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Виконання наданих повноважень

Усього

2
Завдання 1.

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

Впровадження заходів територіального планування.

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання бюджетної програми



обсяг видатків грн. звітність 
установи                                 -                          3 304 800,00       3 304 800,00   

2 продукту

Актуалізована 
картографічна 
основа м.Слов’янськ 
в масштабі 1:2000

шт. розрахунок                        1   

3 ефективності
Розроблення 
генерального плану 
м.Слов’янська з 
планом зонування 
території в його 
складі на 
актуалізованій 
картографічній 
основі відповідно до 
законодавства

од. розрахунок                        1   

4 якості
% виконання робіт 
до запланованого 
обсягу

% розрахунок                 100,0   

В.М. Лях

І. Г. Ковальов

Дата погодження 13.01.2020
М. П.

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

01 1 7370 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

01 1 7370 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 01 1 7370 7370 0490 1414100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.               1 300 000,00   грн., в тому числі:
загального фонду -       1 300 000,00   грн., спеціального фонду -                                        -     грн.

5.

1.

Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Слов'янська міська рада

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  (у редакції                                               
наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 72р
Слов'янська міська рада



6.
N з/п
6.1.

7. Мета бюджетної програми

8.
N з/п

1.

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
1.               1 300 000,00   -                                    1 300 000,00   

              1 300 000,00                                          -         1 300 000,00   

10. (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
              1 300 000,00   1 300 000,00     
              1 300 000,00                                          -         1 300 000,00   

11.

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Рішення міської ради від 20.12.2019 № 18-LХХVІ-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Завдання
Завдання 1 . Реалізація проектів переможців міської цільової Програми "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 
роки"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Виконання наданих повноважень

Усього

2
Завдання 1.

Усього

Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки

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

Результативні показники бюджетної програми:

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення 
потреб мешканців міста Слов’янська.

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання бюджетної програми



1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1.

1 затрат

обсяг видатків грн. звітність 
установи               1 300 000,00                                          -         1 300 000,00   

2 продукту
кількість проектів шт. розрахунок                        6   
проведення 
процедури  
голосування 

од. розрахунок                        1   

3 ефективності
залучено жителів м. 
Слов’янська до 
написання проектів

% розрахунок                     0,3   

залучено жителів м. 
Слов’янська до 
голосування за 
проекти

% розрахунок                     5,0   

4 якості
загальна кількість 
заходів, що 
планується до 
фактичної кількості

% х 100,0

проведення 
процедури  
голосування 

так/ні х  так 

В.М. Лях

І. Г. Ковальов

Дата погодження 25.03.2020

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:



М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

01 1 8110 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

01 1 8110 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 01 1 8110 8110 0320 1414100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.               1 000 000,00   грн., в тому числі:
загального фонду -       1 000 000,00   грн., спеціального фонду -                                        -     грн.

5.

1.

Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Слов'янська міська рада

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  (у редакції                                               
наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Розпорядження міського голови від 25.03.2020 № 72р
Слов'янська міська рада



6.
N з/п
6.1.

7. Мета бюджетної програми

8.
N з/п

1.

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
1.               1 000 000,00   -                                    1 000 000,00   

              1 000 000,00                                          -         1 000 000,00   

10. (грн.)
N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5
-                      

                                -                                            -                           -     

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1.

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Рішення міської ради від 20.12.2019 № 18-LХХVІ-7 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Завдання
Завдання 1 . Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Слов'янська, спрямоване на запобігання 
короновірусу COVID-19.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Виконання наданих повноважень

Усього

2
Завдання 1.

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання бюджетної програми



1 затрат

обсяг видатків грн. звітність 
установи               1 000 000,00                                          -         1 000 000,00   

2 продукту
Розгортання та 
утримання 
тимчасових 
інженерних споруд у 
разі виникнення 
надзвичайної 
ситуації

грн. розрахунок                  200 000,00          200 000,00   

Забезпечення дії 
рятувальних та 
інших підрозділів 
або организацій, 
залучених до 
ліквідації 
надзвичайної 
ситуації

грн. розрахунок                  800 000,00          800 000,00   

3 ефективності
Завчасне реагування 
на загрозу 
виникнення 
надзвичайної 
ситуації, 
недопущення або 
пом'якшення її 
можливих наслідків

так/ні  так 

4 якості



Усунення 
безпосередньої 
загрози життю і 
здоров'ю людей, що 
виникла внаслідок 
надзвичайної 
ситуації

так/ні так

В.М. Лях

І. Г. Ковальов

Дата погодження 25.03.2020
М. П.

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


	пасп 0150
	пасп 7350
	пасп 7370
	пасп 8110

