
7. Завдання бюджетної програми:

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України

1.Бюджетний кодекс України

2.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"

3.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4.Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"

5.Нормативно-правові акти:

   -Укази і розпорядження Президента України,

   -Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,

   -Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,

   -Накази Державної казначейської служби України,

   -Розпорядження міського голои, виконавчого комітету міської ради, рішення

    міської ради від 20.12.2018 № 24/65-18 "Про міський бюджет на 2019р."

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

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 175 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 175 934,00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 3710160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансовий відділ

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2019р. № 07-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №07-ОД від 05.02.2019р.
Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 3700000 Фінансовий відділ Бурштинської міської ради



1

100,000
відсоток вчасно виконаних листів, звернень,заяв, скарг у їх загальній 

кількості
%

                     Х
100,00 0,00

195 989,00

Якості 0,00

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Розрахунок 195 989,00 0,00

108,00

0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову 

особу
од.

Розрахунок
2,00 0,00 2,00

0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову 

особу
од.

Розрахунок
108,00 0,00

12,00

Ефективності 0,00

0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Книга реєстрації 12,00 0,00

0,00

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Книга реєстрації 650,00 0,00 650,00

Продукту

6,00

0 видатки на утримання тис.грн. рішення міської ради 1 175 934,00 0,00 1 175 934,00

0
кількість штатних одиниць

од.
Розпорядження міського 

голови,штатний розпис
6,00 0,00

Завідувач  бюджетного сектору Тіцька О.М.

(підпис) (ініціали і прізвище)

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 

відповідній сфері

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Затрат 0,00

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

1 2 3 4

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО 0,00

Забезпечення належного функціонування фінансового відділу 1175934,00 0,00 0 1175934,00

1 2 3 4 5 6

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

№ з/п Завдання

1 2


