
 

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

 

НАКАЗ 

 

01.07.2019     м. Гребінка     №12-ОД 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 

№836 (зі змінами та доповненнями), рішення 15 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 21.12.2018 року №521 "Про бюджет Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення 16 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 24.01.2019 р. №535 "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 22 (позачергової) сесії 

Гребінківської міської ради 7  скликання  від 27.06.2019 р. №768 "Про внесення 

змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Фінансового 

відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради за                                  

КПКВК МБ 3710160, в новій редакції, що додається. 

 

 

 

 

Начальник відділу      Н.Б. Бондаренко 

 

 

 

 



1 Забезпечення реалізації бюджетної політики на території обєднаної територіальної громади

спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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", 

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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

змінами),

Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 р."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 Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік", 

 рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7  скликання  від 24.01.2019 р. №535 "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 22 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7  скликання  від 27.06.2019 р. №768 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік"

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 659 733,00 гривень та

гривень.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(код)

3710000

(найменування відповідального виконавця)

_01 липня 2019 року_№12-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради3700000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 659 733,00 гривень, у тому числі загального фонду

3710160

(код) (КФКВК)

3. 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

№ з/п



М.П.

100,000
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній 

кількості розроблених
відс.

Внутрішній облік
100,00 0,00

0
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в 

загальному обсязі
відс.

Внутрішній облік
100,00 0,00 100,00

0 Якості

12,00

0 Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Внутрішній облік 331 946,60 0,00 331 946,60

0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного 

працівника
шт.

Внутрішній облік
12,00 0,00

0
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
шт.

Внутрішній облік
72,00 0,00 72,00

0 Ефективності

0 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів шт. Журнали реєстрації 61,00 0,00 61,00

0 Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг шт. Журнали реєстрації 358,00 0,00

Усього 0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

358,00

1 659 733,00

7

4

Спеціальний фонд Усього

1 4

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

0 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5,00 0,00

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

1 0,00 1 659 733,00

Керівництво і управління у сфері фінансів у  міській об'єднаній територіальній громаді

гривень

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

01.07.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Усього

(підпис)

4
0

1

Загальний фонд

Затрат

5

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники

3

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

           Н.Б. Бондаренко

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

          Н.Б. Бондаренко

ПОГОДЖЕНО:

5,00

0 Продукту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

2

1 5

1

1 659 733,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Створення належних умов для функціонування фінансового відділу

6

Усього 1 659 733,00 0,00


