
ЗАТВЕРДЖЕНО

01 1 7693 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

01 1 7693 04052821
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 01 1 7693 7693 0133 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.                1 497 000,00   грн., в тому числі:

загального фонду -        1 497 000,00   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

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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 08.09.2020 № 215р

Слов'янська міська рада



6.

N з/п

6.1.

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1.

2.

3

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

1.                   224 749,00   -                                     224 749,00       

2.                1 267 000,00   1 267 000,00    

3.                       5 251,00   5 251,00           

               1 497 000,00                                          -          1 497 000,00   

10. (грн.)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

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 3. Забезпечення виконання статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"- затвердження 

маршрутів міського пасажирського транспорту

Завдання

Завдання 1 . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Виконання наданих повноважень

Положення про комітети мікрорайонів м. Слов'янська

2

Завдання 1.

Завдання 2.

Усього

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

Завдання 3.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: претензійно-правова робота; здійснення делегуючих 

повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідної території Законів України і 

рішень міської ради; створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Слов’янської міської ради та громадян 

в бюджетному процесі.

Напрями використання бюджетних коштів

Завдання 2.  Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на 

відповідної території Законів України і рішень міської ради.

Завдання бюджетної програми



-                       

                                -                                            -                           -     

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

обсяг видатків грн.
звітність 

установи
                  224 749,00                                          -             224 749,00   

кількість штатних 

одиниць в 

юридичному 

управлінні

чол.
штатний 

розпис
7

2 продукту

кількість справ, яки 

необхідно 

розглянути

шт. розрахунок                     280   

кількість судових 

позовів, яки 

необхідно подати до 

суду

шт. розрахунок                       50   

кількість судових 

засідань, в яких 

планується брати 

участь

шт. розрахунок                     250   

3 ефективності

судові витрати на 

одного працівника 

юридичного 

управління

грн. розрахунок                32 107   

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



кількість справ на 1 

працівника 

юридичного 

управління 

од. розрахунок                       36   

4 якості

відсоток поданих 

судових позовів до 

загальної кількості 

розглянутих справ

% розрахунок                    89,3   

Завдання 2.

1 затрат

обсяг видатків грн.
звітність 

установи
               1 267 000,00        1 267 000,00   

2 продукту

кількість комітетів 

мікрорайонів
од.

звітність 

комітетів
                      14   

кількість працюючих 

в комітетах чол.
звітність 

комітетів
                      28   

кількість отриманих 

листів, звернень, 

заяв

од. розрахунок                  2 100   

видано відповідей на 

листи, звернення, 

заяви

од. розрахунок                  8 400   

3 ефективності

витрати на 

утримання одного 

комітету

грн. розрахунок                90 500   

витрати на 

утримання одного 

працюючого в 

комітетах

грн. розрахунок                45 250   



кількість отриманих 

листів, звернень, 

заяв на одного 

працюючого в 

комітеті

од. розрахунок                       75   

кількість виданих 

листів, звернень, 

заяв на одного 

працюючого в 

комітеті

од. розрахунок                     300   

4 якості

вчасно виконані 

відповіді на заяви, 

звернення

%
звітність 

комітетів
                 100,0   

Завдання 3.

1 затрат

обсяг видатків грн.
звітність 

установи
                      5 251,00               5 251,00   

2 продукту

кількість обстежень 

автобусних 

маршрутів 

регулярних 

перевезень

шт розрахунок                       23   

3 ефективності

витрати на 

обстеження одного 

автобусного 

маршруту

грн. розрахунок                     212   



кількість паспортів 

автобусних 

маршрутів 

регулярних 

перевезень, 

погоджених 

підрозділом 

Національної поліції

од. розрахунок                       13   

4 якості

відсоток виконання 

послуг до 

запланованого 

обсягу

% розрахунок                  100,0   

В.М. Лях

І. Г. Ковальов

Дата погодження 08.09.2020

М. П.

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


