
( с 
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
фінансового управління Покровської міської ради Донецької області 

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 09.01.2019 N 2 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області 
(найменування головного розпорядника) 

Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області 
(найменування відповідального виконавця) 

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

(КТПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3695000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3695000,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень. 

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція 
України,Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження 

^ програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 Про 
внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Держав не управління", рішення Покровської міської ради Донецької області від 20.12.2018р. №7/62-1 ""Про міський бюджет на 2019 
рік" 

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

3700000 
(КТПКВК МБ) 

3710000 
(К'ГПКВК МІ,) 

3710160 



7. Завдання бюджетної програми: 

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та областного значення) рад, районних у 
містах (у разі їх створення) наданих законодавством пововажень у відповідній сфері 

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

И з / п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у т о м у числі бюджет 

розвитку 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 

Здійснення виконавчими органами міських 
(міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та областного значення) рад, 
районних у містах (у разі їх створення) 
наданих законодавством пововажень у 
відповідній сфері 

3695000 0 0 3695000 

Усьог 

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

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 20 20 

2 продукту 
Кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг 

Од. Розрахункові дані 1400 1400 

Кількість прийнятий 
нормативно-правових 
актів 

Од. Розрахункові дані 4700 4700 

3 ефективності 
Витрати на утримання 
однієї штатної 
одиниці 

Од. Розрахункові дані 184750 184750 

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

Од. Розрахункові дані 70 70 

Кількість прийнятих 
нормативно-правових 
актів на одного 
працівника 

Од. Розрахункові дані 235 235 

4 якості 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник фінансового органу 

Ю.М.Порецька 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Ю.М.Порецька 
(підпис) (ініціали та прізвище) 


