
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 грудня 2019 року № 407

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 974 540,00 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

17 241 879,00 гривень, у тому числі загального фонду

0210150

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 1 267 339,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО



№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми

Завдання

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

гривень

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

1

15 974 540,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

2

№ з/п Усього

№ з/п

№ з/п

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

1 0,00 15 974 540,00

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 23.11.2018.року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), 

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів (із змінами),  рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківськоє міської обєднаної 

територіальної громади на 2019 рік",  рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.02.2019 р. №611 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік" ,  рішення 18 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік" , рішення 19 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.04.2019 р. №673 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік",  рішення 21 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 20.06.2019 р. №736 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік", рішення 23 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.07.2019 р. №782 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік", рішення 25 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 12.09.2019 р. №813 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік", рішення 26 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 18.10.2019 р. №843 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік" , рішення 27 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.11.2019 р. №874 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік", рішення 28 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 05.12.2019 р.№899 "Про внесення змін до бюджета Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2019 р.№909 "Про внесення змін до бюджета Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".

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

1 4

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

Придбання обладнання довгострокового користування 0,00

Усього 15 974 540,00 1 267 339,00 17 241 879,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

33 180,56 33 180,56

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

Проведення капітального ремонту приміщення 0,00 1 234 158,44 1 234 158,44

3



33 180,56

4
Кількість одиниць придбаного обладнання

од.
Оборотні відомості товарно-

матеріальних цінностей, накладна
0,00 3,00 3,00

5 Середні витрати на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 11 060,00 11 060,00

3 Витрати на придбання обладнання грн. кошторис 0,00 33 180,56

100,00

1
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

4 Якості

4 Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта грн.

2
Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

відс.
розрахунок

100,00 0,00

розрахунок 0,00 1 234 158,44 1 234 158,44

1
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

внутрішній облік
32,00 0,00

27,00

3

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

внутрішній облік

249 602,19 0,00 249 602,19

2
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника

од.
внутрішній облік

27,00 0,00

3 Ефективності

32,00

1 750,00

3

Кількість об`єктів, в яких планується провести капітальний ремонт

од.

Рішення 15 сесії Гребінківської 

міської ради від 21.12.2018 року 

№512 "Про затвердження Програми 

капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для 

забезпечення функціонування 

Центру надання адміністративних 

послуг на 2019 рік"

0,00 1,00 1,00

2 Кількість розроблених розпоряджень, рішень од. журнали реєстрації 1 750,00 0,00

1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнали реєстрації 2 050,00 0,00 2 050,00

2 Продукту

кошторис
0,00 1 234 158,44 1 234 158,44

1

Кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

64,00 0,00

1
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік
2 005,00 0,00

№ з/п

2 3

Усього 2 005,00

4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

2 005,00

1 5

42
Затрат

53
1

64,00

2
Витрати на проведення капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру 

надання адміністративних послуг

грн.

6

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

7

Усього

1

1 234 158,44 1 236 163,44

Спеціальний фонд

2
Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення 

функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік 0,00 1 234 158,44 1 234 158,44



М.П.

4
Відсоток забезпечення працівників обладнанням

відс.
розрахунок

0,00 100,00 100,00

3
Питома вага запланованованих об`єктів на проведення капітального 

ремонту до кількості об`єктів в яких проведено капітальний ремонт відс.
розрахунок

0,00 100,00 100,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

27.12.2019

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

               Н.Б. Бондаренко

Міський голова               В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:


