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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 
Наказ житлово-комунального відділу 
Покровської міської ради Донецької 
області 

(найменування головного розпорядника 
і наказ фінансового управління Покровської 
міської ради Донецької 
області 

коштів місцевого бюджету) 
від 21.01.2019 № 1/6 

1. 

2. 

3. 

1200000 

(Код) 

1210000 

(Код) 

1210160 

(Код) 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 
Орган з питань житлово-комунального господарства 

(найменування головного розпорядника) 

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області 

(найменування відповідального виконавця) 

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,об'єднаних 
територіальних громадах 

(КФКВК) 

найменування бюджетної програми) 



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _4080500 гривень, у тому числі загального фонду 4080500 гривень та 
спеціального фонду - гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 «Державне управління», рішення 
Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019рік» 

6. Мета бюджетної програми 

_Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, обєднаних територіальних 
громадах; 

7. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1 Здійснення законодавських повноважень у сфері житлово-комунального господарства 



( 
з ( 

8. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1 Здійснення законодавських повноважень у сфері житлово-
комунального госодарства 

2635600 2635600 

2 Освітлення діяльності в засобах масової інформації 800000 800000 

3 Обслуговування комп'ютерних програм СКАУ «Міська рада» 602000 602000 

4 Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік 42900 42900 

Усього 4080500 4080500 

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

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 
2019р 

800000 800000 

Усього 800000 800000 
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10. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 20 20 
2 продукту 

Кількість отриманих 
листів,звернень,заяв,скарг 

одиниць Журнал реєстрації 22940 22940 

Кількість прийнятих нормативно-
правових актів 

одиниць Журнал реєстрації 5000 5000 

3 ефективності 
Кількість виконаних листів, звернень на 
одного працівника 

одиниць Журнал реєстрації 1147 1147 

Кількість прийнятих нормативно-
правових актів 

250 250 

Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 

грн.. звіти 201,9 201,9 

4 якості 
Рівень виконання запланованих робіт % 100 100 

Начальник житлово-комунального 
відділу 

Погоджено: 

В. о. начальника фінансового управління 

О. В. Юзипович 

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище) 

С. Ю. Тарасова 

(ініціали/ініціал, прізвище) 


