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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансово-економічної політики 
та управління активами Покровської міської ради 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.01.2022№ 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000
Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької 

області 44116289
(код Програмної 

класифікації видатків
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000
Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької 

області 44116289
(код Програмної 

класифікації видатків
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 05536000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 281 600 гривень, у тому числі загального фонду - 13 281 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
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 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне 
управління» зі змінами;
Рішення Покровської міської ради Донецької області від 23.12.2021р. №8/22-13 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022рік"; 
Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (із змінами);
Рішення Покровської міської ради Донецької області від 23.12.2021р. №8/22-12 ""Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

І № з/п Цілі державної політики !
і 1 Виконання на належному рівні діяльності у сфері державного управління |

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

|№ з/п Завдання
S 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів 13 281 600 13 281 600

Усього 13 281 600 13 281 600

гривень10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N2 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
Г" 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N2 з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
1 затрат

Кількість штатних одиниць І Кошторис І ... . 48,51 І 48,5
2 продукту

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Розрахункові дані 5 000 5 000
Кількість прийнятий нормативно-правових актів Розрахункові дані 15 000 15 000



3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Розрахункові дані 5 000 5 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Розрахункові дані 309 309
Витрати на утримання однієї однієї штатної одиниці Розрахункові дані 273 847 273 847

Директор Департаменту

Д

ПОГОДЖЕ
(підпис)

(підпис)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

к (ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


