
№

1.

2.

3.
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0110180 0180 0133

28.12.2020 472

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04357466
(код за ЄДРПОУ)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Бурштинська міська рада 04357466
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

09206100000Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Покращення діяльністі у сфері державного управління.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

966 044,23 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

49 619,00

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 2020 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020р"№21/85-19 від 20.12.2019 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 2020рр (р.20/84-19від27.11.19р)

- Програма функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019-2020 рр. №18/62-18від28.11.2018р.

- Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт в м. Буртинта с. Вигівка на 

2019-2021 рр.

- Міська цільова програма "Фінансова підтримка КП Капітальне будівництво Бурштинської міської ради на 2019-2021 рр.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бурштинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бурштинська міська рада

ПАСПОРТ

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 916 425,23 гривень та

гривень.спеціального фонду-

№ з/п

2 Зміцнення економічної, соціальної, культурної, громадської та інших сфер сумпільного життя міста

7. Мета бюджетної програми



УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2017-2020 роки"
146 002,77 0,00 146 002,77

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

1 0,00 39 150,00

5

4

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

роки

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4

3 Зміцнення матеріально-технічної бази сектору кадрової служби

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

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

2
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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

2 Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу 428 931,00 49 619,00 478 550,00

6 Збереження та ефективне використання документів Національного архівного фонду

7 Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу

8 Підвищення якості надання адміністративних послуг, запровадження сучасних форм надання адмінпослуг

39 150,00

Спеціальний фонд

Виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загальнобудівельних робіт м. Бурштин та с. Вигівка

3
Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально технічних умов для 

відзначення свят, нагородження за заслуги перед містом
79 200,00 0,00 79 200,00

4
Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг 

суб»єктам звернення, покращення якості обслуговування
123 141,46 0,00 123 141,46

5
Створення організаційно, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічне 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.
146 002,77 0,00 146 002,77

6 Фінансова підтримка КП Капітальне будівнитво бурштинської міської ради 100 000,00 0,00 100 000,00

49 619,00 478 550,00

3

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до грамот Бурштинської міської територіальної громади 2021-2025 роки 79 200,00 0,00 79 200,00

УСЬОГО 916 425,23 49 619,00 966 044,23

№ з/п

2 3

428 931,00

1 5

1

4
Програма забезпечення діяльності ЦНАПу Бурштинської міської ради на 2021-2022 

роки
123 141,46 0,00 123 141,46

5

Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт м. Бурштин 

та с. Вигівка

39 150,00 0,00 39 150,00

6
Міська цільова програма фінансова підтримка КП Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради
100 000,00 0,00 100 000,00

Усього 916 425,23 49 619,00 966 044,23



М.П.

6 7

Одиниця 

виміру
Показники

(підпис)

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53
0

міський голова

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

28.12.2020

начальник відділу О.І. Петровська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд Спеціальний фонд

Андрієшин В.М

ПОГОДЖЕНО:

Усього

0,00

49 619,00 50 047,93

0 обсяг витрат(р) грн. рішення сесії 146 002,77 0,00 146 002,77

Загальний обсяг коштів на виконання програм грн. рішення сесії 428,93

39 150,00

0
сума коштів для фінансової підтримки КП Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради
грн. рішення сесії 100 000,00 0,00 100 000,00

0
загальна сума витрат на виготовлення проектно-кошторисної 

документації
грн. рішення сесії 39 150,00 0,00

79 200,00

3 обсяг витрат на виконання програми(цнап) грн. рішення сесії 123 141,46 600,00 123 741,46

1
обсяг витрат на виконання програми фінансової підтримки КП 

Капітальне будівництво Бурштинської  міської громади
грн. рішення сесії 79 200,00 0,00

0,00

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

0 продукту

1 350,00

0
кількість працівників у КП Капітальному будівництву Бурштинської 

міської ради
осіб

дані відділу
3,00 0,00 3,00

0 вартість 1-го кошторису на виконання робіт чи надання послуг тис.грн. розрахунок відділу 1 350,00 0,00

28,00

1 кількість нагороджених осіб осіб дані відділу 130,00 0,00 130,00

1 кількість виготовлених кошторисів од. дані відділу 28,00 0,00

0,00

0 середній розмір видатків на 1-го депутата тис.грн. розрахунок 18 000,00 0,00 18 000,00

0 ефективності

100,00

0 середня сума витрат на 1-го працівника тис.грн. розрахунок відділу 16 600,00 0,00 16 600,00

0
динаміка збільшення проектно-кошторисної документації на 

виконання робіт та надання послуг
відс.

дані відділу
100,00 0,00

300,00

1 середня сума витрат напроведення 1-го заходу тис.грн. дані відділу 200,00 0,00 200,00

1 середня сума витрат на нагородження тис.грн. дані відділу 300,00 0,00

45 200,00

0 якості 0,00

3 середня сума витрат на 1-го працівника відділу(цнап) тис.грн. розрахунок 45 000,00 200,00

100,00

0
забезпеченість працівника КП Капітального будівництва 

Бурштинської міської ради
відс.

розрахунок
50,00 0,00 50,00

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

200,00

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

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


