
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2018 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019р"№24/65-18 від 20.12.2018 року

- Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 роки. -рішення 05/22-17від 27.01.17р.

- рішення сесії - №30/21-16 від 23.12.2016р "Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошової винагороди до грамот Бурштинської міської ради та 

виконавчого комітету на 2017-2019рр (р.21/46-18від23.02.18р)

- Програма фінансового забезпечення кадрової роботи Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019р в особі сектора кадрової служби №20/62-18від28.11.18р

-Програма функціонування Центру надання адміністративних послуг №18/62-18від28.11.2018р.

- Міська програма розвитку архівної справи на 2019-2020 роки №14/62-18 від28.11.18р.рішення №14/62-18від28.11.18р.

-Програма фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради на 2019р. №15/62-18 від 28.11.18р

-Програма фінансового забезпечення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань виконавчого комітету Бурштинської міської ради на 2019рік. 01/64-18від20.12.18р

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3745,52 тис гривень, у тому числі загального фонду 2483,81 тис гривень та

спеціального фонду- 1261.71 тис гривень.

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження 438 від 02.07.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



УСЬОГО 2 483,81 1 261,71 3 745,52

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

9
Виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загальнобудівельних робіт м. Бурштин та с. Вигівка
49,08 0,00 49,08

10 Фінансова підтримка КП Капітальне будівнитво бурштинської міської ради 91,64 0,00 91,64

7
Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг 

суб»єктам звернення, покращення якості обслуговування
364,15 1 071,03 1 435,18

8

Створення організаційно, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.Оплата заробітної плати та 

нарахувань на зарплату.

Оплата комунальних послуг.

591,80 132,82 724,62

5 Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу 1 237,14 31,86 1 269,00

6
Зміцнення матеріально-технічної бази сектору кадрової роботи, здійснення аналітичної та 

організаційної роботи
8,00 8,00 16,00

40,00

4

Забезпечення організації належних послуг із проведення державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців громадян 

міста та обсласті в цілому

14,00 0,00 14,00

Підвищення якості надання адміністративних послуг, запровадження сучасних форм надання адмінпослуг

7 Забезпечення організації надання належних послуг із проведення державної реєстраці речових прав на нерухоме майно

2 Забезпечення гарантованої збереженості докуметів Національго архівногофоду 8,00 8,00 16,00

1
Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально технічних умов для 

відзначення свят, нагородження за заслуги перед містом
90,00 0,00 90,00

3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 30,00 10,00

1

2 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, заохочення за заслуги(ФзН)

3 Забезпечення організації правової роботи щодо захисту законних інтересів територіальної громади м. Бурштин та с.Вигівки

4 Збереження та ефективне використання документів Національного архівного фонду

5 Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу

2 3 4 5

1 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення,заохочення за заслуги перед містом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

6

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

0.Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу

1.Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят.

2.Зміцнення матеріально-технічної бази сектору кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи .

3.Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб»єктам звернення, покращення якості обслуговування.

4.Забезпечення гарантованої збереженості у м. Бурштин документів Національного архівного фонду.

5.Забезпечення організації правової роботи щодо захисту законних інтересів, відновлення порушення справ територіальної громади м. Бурштин та с.Вигівка.

6.Забезпечення організації належних послуг із проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців громадян 

міста та обсласті в цілому.



Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб»єктам звернення, покращення якості обслуговування.



0,231 середня сума витрат на нагородження (фзн) тис.грн. дані відділу 0,23 0,00

0,00

0 середній розмір видатків на 1-го депутата тис.грн. розрахунок 48,80 0,00 48,80

0 ефективності

5,00

6 придбання матеріалів та комп"ютерної техніки шт. дані відділу 5,00 0,00 5,00

5 придбання матеріалів та комп"ютерної техніки (р) шт. розрахунок 5,00 0,00

1,00

4 кількість придбанних матеріалів, та комп"ютерної техніки(архів) шт. дані відділу 5,00 0,00 5,00

4 кількість осіб у відділі (архів) осіб дані відділу 1,00 0,00

2,00

3 кількість придбанних матеріалів, та комп"ютерної техніки(цнап) шт. дані відділу 2,00 1,00 3,00

2 кількість чоловік у відділі(кадри) осіб дані відділу 2,00 0,00

130,00

2 кількість придбанних матеріалів, та комп"ютерної техніки(кадри) од. дані відділу 2,00 0,00 2,00

1 кількість нагороджених осіб (фзн) осіб дані відділу 130,00 0,00

26,00

1 кількість проведених заходів (фзн) од. дані відділу 28,00 0,00 28,00

0 кількість депутатів осіб рішення сесії 26,00 0,00

14,00

0 продукту 0,00

6 обсяг витрат(р) тис.грн. рішення сесії 14,00 0,00

16,00

5 обсяг витрат на виконання програми(ю) тис.грн. рішення сесії 40,00 0,00 40,00

4 обсяг витрат на виконання програми (архів) тис.грн. рішення сесії 8,00 8,00

16,00

3 обсяг витрат на виконання програми(цнап) тис.грн. рішення сесії 126,00 600,00 726,00

2 Видатки на проведення заходів(кадри) тис.грн. рішення сесії 8,00 8,00

Усього 2 483,81 1 261,71 3 745,52

14,30 1 269,00

1 обсяг витрат на виконання програми (фзн) тис.грн. рішення сесії 90,00 0,00 90,00

0 обсяг коштів на виконання програми(д) тис.грн. рішення сесії 1 254,70

0 затрат

9

Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт м. Бурштин 

та с. Вигівка

49,08 0,00 49,08

10
Міська цільова програма фінансова підтримка КП Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради
91,64 0,00 91,64

7
Програма фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради на 

2019рік
30,00 10,00 40,00

8

Програма фінансового забезпечення відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань виконавчого комітету Бурштинської міської ради на 2019рік.
14,00 0,00 14,00

8,00 16,00

5 Програма функціонування ЦНАПу м. Бурштин на 2019-2020 роки 364,15 1 071,03 1 435,18

6 Міська програма Розвитку архівної справи на 2019-2012 роки 8,00 8,00 16,00

1
Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2017-2020 роки"
591,80 132,82 724,62

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 

роки
1 237,14 31,86

1 2 3 4 5

1 269,00

3
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до грамот Бурштинської міської ради на 2017-2019роки
90,00 0,00 90,00

4
Програма фінансового забезпечення кадрової роботи Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019 рік в особі сектору кадрової служби
8,00



М.П.

100,00

6 динаміка покращення матеріально-технічної бази відділу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

5 забезпеченість відділу матеріалами та технікою(р) відс. дані відділу 100,00 0,00

200,00

4 забезпечення несанкціонованого доступу до архіву відс. дані відділу 10,00 0,00 10,00

3 динаміка покращення матеріально-технічної бази відділу(цнап) відс. розрахунок 100,00 100,00

100,00

2 динамі росту забезпечення програми(кадри) відс. дані відділу 20,00 0,00 20,00

0 виконання депутатських зверненнь відс. дані відділу 100,00 0,00

0,00

0 якості 0,00

6 середня сума витрат на 1-го працівника відділу(р) тис.грн. розрахунок 0,00 0,00

50,00

5 середня сума витрат на 1-го працівника відділу тис.грн. розрахунок 13,30 0,00 13,30

4 забезпеченість збереженості документів (архів) відс. дані відділу 50,00 0,00

8,00

3 середня сума витрат на 1-го працівника відділу(цнап) тис.грн. розрахунок 31,50 200,00 231,50

2 Середні витрати на одину особу(кадри) тис.грн. розрахунок 8,00 0,00

1 середня сума витрат напроведення 1-го заходу (фзн) тис.грн. дані відділу 2,00 0,00 2,00

02.07.2019

(Дата погодження)

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


