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1.

2.

3.

 Конституція України;

 Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

 Закон України"Про  Державний бюджет України на 2020рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджених программ та  результативних показників їх виконання для місцевих 

 бюджетів у галузі"Державне управління";

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами.);

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ від 26.08.2017р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу";                                                                                                                                                      

Рішення сесії міської ради  від 20 грудня 2019р. № 66/16 "Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік";                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/11 “Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання “Про міський бюджет 

міста Старобільськ  на 2020 рік” від 20.12.2019 № 66/16”

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 

громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 168 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 168 880,00 гривень та

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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  міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради 04051833

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області 04051833

12316301000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітиче та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

ЦНАП кількість заяв за 2019 рік 18658

ЦНАП кількість заяв з квітня по грудень 2019 рік план - 13993

ефективність

19 655,00

продукту 0,00

16 кількість закладів од розрахунок 1,00 0,00 1,00

13  обсяг фінансування 
Рішення міської ради від 

20.12.2019р. № 66/16 "Про міський 

бюджет м. Старобільськ на 2020 

рік"(зі змінами)

47340,00 0,00 47340,00

затрат

14   кількість штатних одиниць, всього од. 2,00 0,00 2,00

15  заробітна плата працівників всього грн 19 655,00 0,00

12  рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 0,00 100,00

  розпорядник бюджетних коштів Відділ  соціального захисту 

населення   Старобільської міської ради Луганської області

11 середні витрати на одрого працівника од розрахунок 19 827,50 0,00 19 827,50

 якості

10 кількість закладів од розрахунок 1,00 0,00 1,00

ефективність

0,00 2,00

9 заробітна плата працівників всього грн 19 655,00 0,00 19 655,00

продукту 0,00

 розпорядник бюджетних коштів Відділ  освіти  Старобільської 

міської ради Луганської області

7 обсяг фінансування 
Рішення міської ради від 

20.12.2019р. № 66/16 "Про міський 

бюджет м. Старобільськ на 2020 

рік"(зі змінами)

39655,00 0,00 39655,00

затрат

8  кількість штатних одиниць, всього од. 2,00

обсяг фінансування 39655,00 0,00 39655,00

розпорядник бюджетних коштів Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини   Старобільської міської ради 

Луганської області

Рішення міської ради від 

20.12.2019р. № 66/16 "Про міський 

бюджет м. Старобільськ на 2020 

рік"(зі змінами)

2 кількість штатних одиниць, всього од. 2,00 0,00 2,00

затрат

6 рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 0,00 100,00

Усього

1 2 3 4 5 6

1

якості

7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

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

УСЬОГО 168 880,00 0,00 168 880,00

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

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 168 880,00 0,00 168 880,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 заробітна плата працівників всього грн 19 655,00 0,00 19 655,00

продукту 0,00

розрахунок 1,00 0,00 1,004 кількість закладів од

5 середні витрати на одрого працівника од розрахунок 19 827,50 0,00 19 827,50

ефективність
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М.П.

  якості

18   рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 0,00 100,00

17 середні витрати на одрого працівника од розрахунок 23 670,00 0,00 23 670,00

28.12.2020

(Дата погодження)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова Я.М.Літвінова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Я.М.Літвінова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

    розпорядник бюджетних коштів Відділ  фінансів    

Старобільської міської ради Луганської області

19    обсяг фінансування Рішення міської ради від 

20.12.2019р. № 66/16 "Про міський 

бюджет м. Старобільськ на 2020 

рік"(зі змінами)

42230,00 0,00 42230,00

 затрат

20    кількість штатних одиниць, всього од. 2,00 0,00 2,00

21  заробітна плата працівників всього грн 19 655,00 0,00 19 655,00

 продукту 0,00

22 кількість закладів од розрахунок 1,00 0,00 1,00

ефективність

24     рівень виконання  містом своїх фінансових зобов'язань % розрахунок 100,00 0,00 100,00

23 середні витрати на одрого працівника од розрахунок 21 115,00 0,00 21 115,00

    якості


