Україна

Виконавчий комітет Смілянської міської ради
Черкаської області
Ф ІН А Н С О В Е У П Р А В Л ІН Н Я

Н А К А З
від 14.01.2018

№ 1-П

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Виконавчого комітету
Смілянської міської ради
Відповідно до п 1, п.13 ч.4 ст.42 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР
“Про місцеве самоврядування в Україні” , п.6 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України
від 08.07.2010 № 2456-УІ, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019
рік” , наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 “Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів”(зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/У11 “Про міський
бюджет на 2019 рік”
НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік:
по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»,
по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального
захисту»,
по КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,
по КПКВКМБ 0216084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових
кредитів,
наданих
громадянам
на
будівництво/реконструкцію/придбання житла»,
по КПКВКМБ 0218110 «Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»,
по КПКВКМБ 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»,
по КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»,
по КПКВКМБ 0218312 «Утилізація відходів»,
лка. засобів масової інформації».

СМЇЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

<///-

Сміла

№ _________

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до ч.2, п.1, п.13 ч.4 ст.42 Закону України від 21.05.1997
№ 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , п.6 ч.5 ст.22
Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, наказу Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та
рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ ’’Про міський бюджет на
2019 рік” :
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік:
по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних
громадах
по КПКВКМБ 0213112 “Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту”;
по КПКВКМБ 0214082 “ Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;
по КПКВКМБ 0216084 “Витрати , повязані з наданням та
обслуговуванням
пільгових
довгострокових
кредитів,
наданих
громадянам на будівництво / реконструкцію/ придбання житла” ;
по КПКВКМБ 0218110 “Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”;
по КПКВКМБ 0218120 “ Заходи з організації рятування на водах “;
по КПКВКМБ 0218311 “Охорона та раціональне використання
природних ресурсів” ;
по КПКВКМБ 0218312 “Утилізація відходів”;
по КПКВКМБ 0218410 “ Фінансова підтримка засобів масової
інформації”;

по КПКВКМБ 0218841 “Надання кредиту” .
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою
покладаю на відділ бухгалтерського обліку та звітності .

Секретар міської рад

В.А.Федоренко

\л

Погоджено:
В.о. начальника юридичного відділу
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

І.І.Власенко
Л .І.Куценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

•

Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2.
3.

02

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

021

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
0210160
0111
________________________________________________________________________________об єднаних територіальних громадах___________________________
(КТПКВК МБ)

(КФ КВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 17775706 гривень, у тому числі загального фонду - 17771096 гривень та спеціального
фонду - 4610 гривень.
Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від
21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської
ради від 22.12.2018 №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 27.12.2018 №88-5 /VII "Програма організації та діяльності
г
#
.
Ради квартальних комітетів м.Сміли на 2019 рік",рішення сесії міської ради від 22.02.2018 №65-2 /VII " Про затвердження міської цільової програми "
Громадський бюджет міста Сміли на 2018-2019 роки"
,

6.

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

7.

Завдання бю джетної програми:
Завдання

N з/п
1.
2.
3.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Надання довідок населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами,
державними та виконавчими органамивлади
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для
задоволення потреб меш канців міста Сміла

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)_____________________ ________________
Напрями використання
Загальний фонд
N з/п
бюджетних коштів
3
2
1

4

у тому числі бюджет
розвитку
5

Спеціальний фонд

Усього
6

1

Забезпечення виконання
наданих законодавством
повноважень

17048096

4610

0

17052706

2

Надання довідок та
характеристик населенню,
ведення статистичного
обліку громадян кварткому,
співпраця з військоматом,
комунальними службами,
державними та виконавчими
органами влади

663000

0

0

663000

3

Створення та запровадження
ефективної системи
взаємодії органів місцевого
самоврядування та
громадськості в бюджетному
процесі для задоволення
потреб мешканців міста
Сміла
Усього

9.

60000

17771096

60000

4610

0

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Громадський бюджет міста
Сміли на 2018-2019 роки

60000

60000

Програма організації та
діяльності Ради квартальних
комітетів м.сміли на 2019 рік

663000

663000

Усього

723000

723000

17775706

10.

Результативні показники бюджетної програми:
•

N з/п

Показник

1

2

1
1

затрат
кількість штатних одиниць
продукту
кількість отриманих листів,
звернень, заяв, скарг

2

кількість прийнятих
нормативно-правових актів

О диниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

6

7

5
4
3
Забезпечення виконання наданих зако нодавством повноважеь І Ь
г....

________________________

од.

штатни розпис

85

85

од.

Форма №1 Про
виконання Указу
Президента України від
07.02.2008 №109

31150

31150

од.

Протоколи сесій міської
ради та протоколи
засідань виконавчого
комітету

1520

1520

од.

розрахункові показники

394

394

ефек І И В Н О С Т І
кількість виконаних листів,
звернень, заяв, скарг на
одного працівника

Кількість прийнятих
19
19
розрахункові показники
од.
нормативно-правових актів
на одного працівника
витрати на утримання однієї
209,1
розрахункові показники
209,1
тис.грн
штатної одиниці
якості
4
Надання довідок та характеристик населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами,
державними та виконавчими органами влади
1

затрат

2

кількість квартальних комітсг од.
кількість штатних
працівників
осіб
продукту

23
штатний розпис

24

23
24

штук

звіти

3

кількість виданих довідок
кварткомами
ефективності

тис. грн

кошторис

4

витрати на утримання голів
квартальних комітетів
я кості

12700

12700

663

663

збільшення кількості
виданих довідок
розрахункові показники
кварткомами
44
44
%
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бю джетному процесі для задоволення
потреб меш канців міста Сміла
затрат
1

2

3

витрати пов"язані з
реалізацією заходів
Програми
продукту
кількість інформаційних
заходів щодо ознайомлення
жителів
проведення процедури
голосування
кількість реалізованих
проектів
ефективності
кількість поданих проектів
до участі в Програмі
кількість проектів
допущених до голосування
кількість осіб, що
підтримали проекти
кількість осіб, що
проголосували за проекти
кількість проектів
переможців

тис.грн

офіційний сайт міської
ради

одиниць

офіційний сайт міської
ради
офіційний сайт міської
ради
офіційний сайт міської
ради

одиниць

офіційний сайт міської
ради

одиниць
одиниць

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

офіційний
ради
офіційний
ради
офіційний
ради
офіційний
ради

60

60

20

20

1

1

2

2

50

50

15

15

210

210

2100

2100

10

10

сайт міської
сайт міської
сайт міської
сайт міської

4

якості

відсоток виконання проектівпереможців
відсоток залучення жителів
м.Сміла до участі в програмі

%

розрахункові показники

100

100

3

3

%
розрахункові показники

/г

ц»СЬКо;

Т с о ------

Керівник установи головного розпорядника
бю джетних коштів

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

£ /'
ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
_______________________________ ради_______________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

02

Виконавчий комітет С мілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

021

Виконавчий комітет С мілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0213112

1040

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

(К ТП К ВК МБ)

(КФ КВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 21800 гривень, у тому числі загального фонду - 21800 гривень та спеціального фонду - 0
гривень.

5.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в
Україні", наказ М іністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бю джетних запитів для формування
місцевих бю джетів", Закон України від 23.11.2018 № 2629-УІІ "Про державний бю джет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2018 № 8740/УІІ "Про міський бю джет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2017 № 61-73/УІІ "Про затвердження міської програми з виконання
Н аціональної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року"

6.

М ета бю дж етної програми:Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечення
.
соціально-правового захисту дітей

7.

Завдання бю дж етної програми:
Завдання

N з/п

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, що виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні
функції

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)

N з/п
1

Напрями використання
бю джетних коштів
2
Створення умов для забезпечення
прав дітей, у тому числі тих, що
витховуються в сім'ях, які
неспроможні або не бажають
виконувати виконувати виховні
функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

у тому числі бю джет
розвитку
5

Усього
6

21800

21800

21800

21800

ч

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

10.

N з/п
1
1

2

3

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Міська програма з виконання
Національної стратегії
профілактики соціального
сирітства на період до 2020
року

21800

21800

Усього

21800

21800

Результативні показники бю дж етної програми:

П оказник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

тис. грн.

звіт

21,8

21,8

продукту
Кількість заходів

шт.

план

57

57

Кількість учасників заходів

осіб

кош торис витрат

1350

1350

2
затрат
Витрати на проведення
заходів з питань дітей та їх
соціального захисту

ефективності

Середні витрати на
проведення одного заходу
4
5

Середні витрати на
забезпечення участі у заходах
одного учасника
якості
Питома вага дітей, охоплених
заходами, до кількості дітей,
які перебувають на обліку

Керівник установи головного розпорядника
бю джетних коштів

грн.

розрахунок

382,45

382,45

грн.

розрахунок

16,15

16,15

%

розрахунок

100

100

В.А. Федореико
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
02

Виконавчий комітет С мілянської міської ради

(К ТП К В К МБ)

(найменування головного розпорядника)

021

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0214082
(К ТП К В К МБ) '

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(К Ф К ВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 161750 гривень, у тому числі загального фонду - 161750 гривень та спеціального фонду
_____________ гривень.
Підстави реалізації бю дж етної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України
від 21.05.1997 № 280/97-ВР"П ро місцеве самоврядування в Україні", наказ М іністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження
типових форм бю джетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про державний бю джет на
2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 87-40/УІІ "Про міський бю джет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 876/УІІ "Про затвердження Програми організації та відзначення пам ’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням,
відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам ’яті визначних діячів міста та
учасників АТО, забезпечення співпраці з А соціацією міст України на 2019 рік"

6.

М ета бю дж етної програми: організації та відзначення пам ’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням,
відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам ’яті визначних діячів міста та
учасників АТО

7.

Завдання бю дж етної програми:
Завдання

N з/п
1.

забезпечити організацію та відзначення пам ’ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської
ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам ’яті визначних діячів міста та учасників АТО

Напрями використання бю джетних коштів:
(Трн)_____________________ ________________
Напрями використання
Загальний фонд
N з/п
бюджетних коштів
2
3
1
забезпечити організацію
та відзначення пам’ятних
і професійних свят,
урочистих подій,
нагородження почесним
званням, відзнакою
міської ради та
виконавчого комітету,
привітання ювілярів,
трудових колективів
міста, вшанування пам ’яті
визначних діячів міста та
учасників АТО
Усього

Спеціальний фонд
4

у тому числі бюджет
розвитку
5

Усього
6

161750

161750

161750

161750

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Про затвердження Програми
організації
та відзначення пам’ятних і
професійних свят,
урочистих подій,
нагородження почесним
званням, відзнакою міської
ради та виконавчого
комітету, привітання
ювілярів, трудових
колективів міста,
вшанування пам’яті
визначних
діячів міста та учасників
АТО, забезпечення співпраці

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

161750

161750

161750

161750

о
>5

Асоціацією міст України на
2019 рік

Усього

10.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

2

затрат
Кількість установ
Кількість культурноосвітніх заходів
продукту

од.

3

Ріш ення виконкому,
План заходів

34

34

шт

Рішення виконкому,
План заходів

34

34

тис. грн

розрахунок

161,75

161,75

грн

розрахунок

4 757,00

4 757,00

%

розрахунок

54

54

Середні витрати на
проведення одного заходу
4

1,000

од.

Кількість заходів
Обсяг видатків на
проведення культурноосвітніх заходів за
рахунок кош тів місцевих
бю джетів
ефективності

1,000

якості
Д инаміка збільш ення
кількості заходів у
плановому періоді по
віднош енню до
фактичного показника
попередного періоду

Керівник установи головного розпорядник*
бю джетних коштів

В.А. Федоренко
Ш

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

4ІН А

(ініціали та прізвище)

У
Г.Я. Сватко
(піди І

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1
2.
о
-з.

02

Виконавчий комітет С мілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)
(КТП

(найменування головного розпорядника)

021

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0216084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,
_ .
,
. .
_
наданих громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла

(К ТП К В К МБ)

(К Ф К ВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 18000 гривень, у тому числі загального фонду - 18000 гривень та спеціального
фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в
Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих
бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-У1І1 "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІ1 "Про
міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 27.07.2016 №21-8/УІ1 " Про міську Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей
житлом у 2016-2020 роках"

6.

Мета бю джетної програми: забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом

7.
N з/п
1.

Завдання бюджетної програми:
Завдання
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання
житла

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)
Напрями
N з/п
використання
Загальний фонд
бю джетних коштів
1
2
3
8.

Витрати, пов'язані з
наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів,
наданих громадянам на
придбання житла
Усього
9.

ч

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

4

5

6

18000

18000

18000

18000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми:
(грн)
Найменування
місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Міська Програма
забезпечення учасників
АТО та членів їх сімей
житлом у 2016-2020
роках

18000

18000

Усього

18000

18000

10.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

2

3

затрат
Обсяг витрат
продукту
Кількість придбаних
квартир
ефективності
Середні витрати на
придбання 1 квартири

грн.

18000

18000

од.

2

2

грн.

9000

9000

гри.

4 якості

Керівник установи головного розпорядн
бюджетних коштів

.............

14
0/
*о
------------------------------------

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
02

_______________________ Виконавчий комітет С мілянської міської ради______________________
(найменування головного розпорядника)

(К ТП К ВК MB)

_______________________ Виконавчий комітет С мілянської міської ради______________________

021

(найменування відповідального виконавця)

(К ТП К ВК Mb)

0218110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(К ТП К ВК МВ)

(К Ф К В К)

(найменування бюджетної програми)

О бсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 46400 гривень, у тому числі загального фонду - 46400 гривень та спеціального фонду ___________ _ гривень.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від
21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-У1ІІ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської
ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.2017 №61-72 /VII "Міська комплексна програма
функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення
місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018-2019 роки"

6.

М ета бю джетної програми: Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7.

Завдання бю дж етної програми:
Завдання

N з/п
1.

Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)
Напрями використання
Загальний фонд
N з/п
бю джетних коштів
1
2
3

Забезпечення
мобілізаційної готовності
та мобілізації, створення
регіонального матеріально
технічного резерву

Усього

Спеціальний фонд
4

у тому числі бю джет
розвитку
5

Усього
6

46400

46400

46400

46400

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Міська комплексна програма
функціонування та розвитку
місцевої ланки
територіальної підсистеми
цивільного захисту,
забезпечення мобілізаційної
готовності та мобілізації,
створення місцевого
матеріально-технічного
резерву щодо попередження
і ліквідації надзвичайних
ситуацій у мирний час та
особливий період на 20182019 роки

46400

46400

Усього

46400

46400

10.

І
Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

П оказник

О диниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

І
І

2

3

4

5

6

7

тис.грн

звіт форма № 2м,№ 4Зм

46,4

46.4

шт

акти виконаних робіт

6

6

тис.грн

розрахунок

7,73

7,73

розрахунково
-----------------------------------

60

60

затрат
Витрати на забезпечення
мобілізаційної готовності
та мобілізації

2

продукту
Кількість заходів

3

4

ефективності
Середні витрати на один
захід
якості
Динаміка збільшення
заходів

Керівник установи головного розпорядник*
бю джетних коштів

°І „ - С- .

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
_____________________________ міської ради____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
2.

3.

________________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради__________ ____________

02__________
(К ТП К ВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

021__________

________________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради_______________________

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0218120

0320

Заходи з організації рятування на водах

(К ТП К ВК МБ)

(К Ф К В К)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань - 130800 гривень, у тому числі загального фонду - 130800 гривень та спеціального
фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"І1ро місцеве самоврядування в
Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих
бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-УПІ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/УІІ "Про
міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.201 8 №87-4/УІІ " Про програму організації рятування людей на водних об"єктах міста
на 2019-2023 роки"

6.

М ета бю джетної програми: Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об"єктах

7.

Завдання бю дж етної програми:

N з/п

Завдання
Забезпечення організації рятування на водах

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)______________________________________
Напрями
Загальний фонд
використання
N з/п
бю джетних коштів
3
2
1
Забезпечення
організації рятування
на водах

Усього

9.

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

4

5

6

130800

130800

130800

130800

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми:
(грн)

Найменування
місцевої / регіональної
програми
1
Програма організації
рятування людей на
водних об"єктах міста
на 2019-2023 роки
'

Спеціальний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

130800

130800

130800

130800

10.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

П оказник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

затрат
Кількість пляжів та
зон відпочинку
Кількість рятувальних
підрозділів на воді

2
3

4

Кількість
рятувальників
продукту
ефективності
Середня вартість на
утримання одного
рятувальника
Середня вартість на
утримання одного
підрозділу
якості

од.

1

1

од.

1

1

од.

5

5

»

тис.грн

розрахунок

26

26

тис.грн

розрахунок

130,8

130,8

100

100

Забезпеченість пляжів
та зон відпочинку
рятувальними
підрозділами

розрахунково
* °Л \
■

о / _____і
аг ІУ/ —ГГ4
А— СДД-------------------------

Керівник установи головного розпоре
бюджетних коштів

В.А. Федоренко

040*\

П ОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

(ін іц іа л и т а п р ізв и щ е)

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
_____________________________ міської ради____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2.

____________ 02____________

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

___________ 021____________

________________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради______________________

(К ТП К ВК МБ)

021831 1
(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

051 1

О хорона та раціональне використання природних ресурсів
(К Ф К В К)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань - 60000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 60000
гривень.

5.

Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від
21.05.1997
№280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-У1І1 "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської
ради від 22.12.2018 №87-40/У1І "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 27.12.2018 №88-6/УІ1 "Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.02.2017 №39-9/УІ1 "Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Сміла на період з 2017-2022 рік"

6.

М ета бю дж етної програми: Виконати заходи, що забезпечую ть раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення.

Г

«

7.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п
1.

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)______________________________________
Напрями використання
Загальний фонд
N з/п
бю джетних коштів
1
2
3

Забезпечення охорони та
раціонального
використання природних
ресурсів

Усього

Спеціальний фонд
4

у тому числі бю джет
розвитку
5

Усього
6

60000

60000

60000

60000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
_____ __________________________________________________
Найменування місцевої /
С пеціальний фонд
Загальний фонд
Усього
регіональної програми
4
1
2
3

10.

Міська програма охорони
навколишнього природного
середовища міста Сміла на
період з 201 7-2022 рік

60000

60000

Усього

60000

60000

Результативні показники бю дж етної програми:

N з/п

П оказник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

Витрати на забезпечення
охорони та раціонального
використання природних
ресрусів

тис.грн

ПКМУ 1147, рішення
міської ради

60

60

шт

рішення міської ради,
акти виконаних робіт

2

2

2

затрат

продукту
Кількість заходів, що
потребують виконання

•

3

ефективності

4

Середні витрати на один
захід, що планується
виконати
якості
Необхідних заходів, що
потребують виконання даної
програми
Темп зростання середньої
вартості виконання заходів,
що потребують виконання
даної програми

Керівник установи головного розпорядник
бю джетних коштів

тис.грн

розрахунок

ЗО

30

%

розрахунок

100

100

%

розрахунок

55

55

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

П ОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

Л І
ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
02

'

Виконавчий комітет Смілянської м іської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

021

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0218312

0512

Утилізація відходів

(К ТП К ВК МБ)

(К Ф К ВК)

(найменування бюджетної програми)

_________

Обсяг бю джетних призначень / бю джетних асигнувань - 45000 гривень, у тому числі загального фонду -0 гривень та спеціального фонду - 45000
гривень.
Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодекс України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від
21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської
ради від 22.12.201 8 №87-40/УІІ "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 27.12.2018 №88-6/УІІ "Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.02.2017 №39-9/У11 "Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Сміла на період з 2017-2022 рік"
М ета бю джетної програми: Виконати заходи, що забезпечують раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Завдання бю дж етної програми:

Завдання

N з/п
1.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знеш кодження і захоронення
відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)_____________________ ________________
Напрями використання
Загальний фонд
N з/п
бюджетних коштів
2
1
Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження
і захоронення відходів та
небезпечних хімічних
речовин, у тому числі
непридатних або
заборонених до
використання хімічних
засобів захисту рослин
Усього

Спеціальний фонд
4

у тому числі бюджет
розвитку
5

Усього
6

*
45000

45000

45000

45000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /
регіональної програми
1

10.

'

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Міська програма охорони
навколишнього природного
середовища міста Сміла на
період з 2017-2022 рік

45000

45000

Усього

45000

45000

Результативні показники бю джетної програми:

N з/п

Показник

О диниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

Обсяг видатків на
проведення заходів, що
забезпечують раціональне
використання і зберігпння
відходів виробництва і
побутових відходів

тис.грн

ПКМ У 1147, рішення
міської ради

45

45

затрат

-

2

3

4

продукту

Кількість заходів, що
потребують виконання
ефективності
Середні видатки на один
захід, що планується
виконати
якості
Необхідних заходів, що
потребують виконання даної
програми

Темп зростання середньої
вартості виконання заходів,
що потребують виконання
даної програми

шт

акти виконаних робіт

1

1

тис. грн

розрахунок

45

45

%

розрахунок

100

100

%

розрахунок

118

118

ьСріНІІИК установи головного розпоряд
ІОДЖСІ ІІИХ коштів

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ІОГОДЖЕНО:
‘ерівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

£

0 2 5 '

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітета Смілянської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету)

наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2019 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

02

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(К ТП К ВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

021
(К ТП К В К МБ)

Виконавчий комітет С мілянської міської ради___________________________________________
'

(найменування відповідального виконавця)

0218410

0610

Ф інансова підтримка засобів масової інформації

(К ТП К ВК МБ)

(К Ф К В К )

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань - 200000 гривень, у тому числі загального фонду - 200000 гривень та спеціального
фонду - ___________ __ гривень.
Підстави для виконання бю дж етної програми: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в
Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих
бюджетів" зі змінами від 15.11.2018 №908, Закон України від 23.11.2018 №2629-УІ1І "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від
22.12.2018 №87-40/У11 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2018 №87-9/УІІ " Про затвердження Програми підтримки
комунального підприємства "Медіа-центр" на 2019 рік

М ета бю дж етної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності
телебачення і радіомовлення
7.

Завдання бю дж етної програми:
Завдання

N з/п
1.

Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

Напрями використання бю джетних коштів:
(грн)

N з/п
1

Напрями
використання
бю джетних коштів
2
Підтримка діяльності
радіомовлення га
виконання угод щодо
висвітлення
інформації про
діяльність місцевих
органів влади
засобами
радіомовлення

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

3

4

5

6

200000

200000

200000

200000

П ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
(грн)

»
Найменування
місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

1
Програма підтримки
комунального
підприємства "Медіацентр" на 2019 рік
Усього
10.

200000

200000

200000

200000

Результативні показники бю дж етної програми:

N з/п

Показник

О диниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

2
3л

4

затрат
Кількість радіостанцій

од.

мережа

1

1

продукту
Обсяг радіомовлення

год.

журнал

8544

8544

грн/год.

розрахунково

23

23

%

розрахунково

100

100

ефективності
Видатки на одиницю
радіомовлення
якості
Динаміка обсягу
радіомовлення
порівняно 3
попереднім роком

*

Керівник установи головного розпорядн
бю джетних коштів

о/ ' - \

/

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назаз Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
( у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 14.01.2019 №10р виконавчого комітету Смілянської
_____________________________ міської ради____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської
________________________________ ради_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.201 9 № 1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
02

________________________Виконавчий комітет С мілянської міської ради______________________

(К ТП К ВК МБ)

?

(найменування головного розпорядника)

_________ 021

________________________Виконавчий комітет Смілянської міської ради______________________

(К ТП К ВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0218841

1060

Надання кредиту

(К ТП К В К МБ)

(К Ф К ВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бю джетних призначень / бюджетних асигнувань - 600000 гривень, у тому числі загального фонду - 600000 гривень та спеціального
фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в
Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих
бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.12.2018 №87-40/У1І "Про
міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 27.07.2016 №21-8/У11 " Про міську Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей
житлом у 2016-2020 роках"

6.

М ета бю дж етної програми: забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом

7.

Завдання бю джетної програми:

N з/п

Завдання

1.

Забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей

8.

Напрями використання бю джетних коштів:

N з/п
1

Напрями
використання
бю джетних коштів
2
Забезпечення житлом
учасників АТО та членів їх
сімей у спосіб пільгового
кредитування
Усього

9.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

3

4

5

6

600000

600000

600000

600000

П ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
(грн)

Найменування
місцевої / регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Міська Програма
забезпечення учасників
АТО та членів їх сімей
житлом у 2016-2020
роках

600000

600000

Усього

600000

600000

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

затрат
Обсяг витрат на придбання
грн.
квартир
2
продукту
Кількість придбаних
од.
квартир
ефективності
і
Середні витрати на
грн.
придбання 1 квартири
середні витрати на
грн.
придбання 1 кв.м
4 якості
----------------------------------- г1

Керівник установи головного розпоря
бю джетних коштів

600000

600000

2

2

300000

300000

9091

9091

----------------------------

В.А. Федоренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО:
Керівник фінансового органу

Г.Я. Сватко
(ініціали та прізвище)

