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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ / розпорядчий документ 

 

Наказ  Золотоніське  міське фінансове управління  від «      »               2018 № 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

Наказ  Золотоніське  міське фінансове управління  від «   »            2018 р.№  

(найменування місцевого фінансового органу) 

Паспорт 

бюджетної  програми  місцевого бюджету на _2018_ рік 

1. 3700000       _ Золотоніське  міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської   міської  ради 

   (КПКВК МБ)                                                              (найменування головного розпорядника) 

2. _3710000__    Золотоніське  міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської   міської  ради 

   (КПКВК МБ)                                                             (найменування відповідального виконавця) 

3. _3710160__           0111__          Керівництво  і управління у відповідній  сфері у містах (м.Київі) ,селищних, селах об’єднаних територіальних громадах 

                                                         обласного  значення »__ 

  (КПКВК МБ)      (КФКВК)
1
                            (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2326441 гривень, у тому числі     загального  фонду – 2326441  гривень  

                                                                                                                                                                       та  спеціального фонду - ____0______ тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

1.КонституціяУкраїни  

2.Бюджетний кодекс України 

3.Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25880.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25880.html


4. Нормативно – правові акти: 

  - Типовий наказ № 1147 від 01.10.2010 рік  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, 

- Наказ Мінфіну України від 26.08.2014р.№836, 

- Наказ  Мінфіну України від 29.09.2017рю№793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 

- Рішення сесії міської ради від 20 грудня 2017 року № 30-47/VII "Про місцевий бюджет на 2018 рік" 

6. Мета бюджетної програми .  

Керівництво і управління у  сфері  міського фінансового управління  в  м. Золотоноша ___________________ 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми. 

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                                           (тис. грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми
2
 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  3710160  0111 

 Здійснення  міського фінансового управління виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради  наданих законодавством  повноважень у  

сфері. керівництва і управління 

2326441 0 
2326441 

      Усього 2326441 0 
2326441 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми        

                                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Усього     

                                                                                                                                                                   10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

N з/п КПКВК Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 



 3710160 

 Здійснення  міського фінансового управління виконавчого 

комітету  Золотоніської міської ради  наданих законодавством  

повноважень у  сфері. керівництва і управління 

 .     

1   затрат       

  кількість штатних одиниць  Одн. 

Штатний розпис, затверджений 

рішенням Золотоніської міської від 

20.12.2017  №30-47/  VІІ «Про 

структуру та штатну чисельність 

апарату міської ради та її 

виконавчих органів на 2018 рік » 

15 

   обсяг коштів  на утримання управління тис. грн. 

кошторис, план 

асигнувань,затверджений 

рішенням сесії  Золотоніської 

міської ради   від 20.12.2017  №30-

47/ VІІ « Про міський бюджет на 

2018 рік »,  

«Звіт про надходження та 

використання  коштів агального 

фонду » (форма №2д,№2м) 

2326441 

  
в т.ч. обсяг коштів  на утримання   штатних  одиниць із 

нарахуваннями 
тис. грн. 

кошторис, план 

асигнувань,затверджений 

рішенням сесії  Золотоніської 

міської ради   від 20.12.2017  №30-

47/ VІІ « Про міський бюджет на 

2018 рік »,  

«Звіт про надходження та 

використання  коштів агального 

фонду » (форма №2д,№2м),  

розпорядження міського голови, 

накази по управлінню, відомість 

нарахування з/пл 

2011316 

     

2   продукту       

   
 кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому 

управлінні 
од. 

журнал обліку вхідної 

кориспонденції 
451 

  кількість  прийнятих  нормативно – правових   актів од. 

журнал обліку вхідної 

кориспонденції , журнал реєстрації  

рішень Золотоніської міської ради 
75 

  
Кількість підготовлених довідок про зміни річного та 

помісячного розпису асигнувань 
од 

Папка (довідки про зміни до 

розпису асигнувань загального та 
1390 



спеціального фонду міського 

бюджету), журнал реєстрації 

довідок  

  
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів 

загалбного та спеціального фонду міського бюджету 
Од. 

Папка (розпорядження на 

здійснення видатків з загального та 

спеціального фонду міського 

бюджету) 

1202 

3   ефективності       

   
кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного 

працівника 
од. 

журнал обліку вхідної 

кориспонденції 
150 

  
кількість  підгот овлених  нормативно – правових  актів  на   

одного працівника 
од. розрахунок 5 

  Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн кошторис 155096 

4   якості   х   

    Відсоток вчасно виконаних доручень % 
 Розрахунок (журнал вхідної 

документації на 2017, 2018 рік) 
100 

                                                                                                                                                                            11.    11.  Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
 

                                                                                                                                                                                                                                          (тис. грн)

Код 

Найменування 

джерел 

надходжень 

КПКВК 

Касові видатки станом на 01 

січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3
 

Пояснення, 

що 

характери- 

зують 

джерела 

фінансу- 

вання 

загал

ьний 

фонд 

спеціал

ь- 

ний 

фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціаль

- 

ний 

фонд 

разом 

загаль

ний 

фонд 

спеціал

ь- 

ний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Усього                       

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

                                                                                                                                                              2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

                                                                                                                                                               3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

В. о начальник  управління  
__________ 

(підпис) 

Г.А.Степовенко ________ 

(ініціали та прізвище) 

Начальник фінансово господарського відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

 Н.Ю. Куць 

В.о. начальника управління  
__________ 

(підпис) 

 Г.А.Степовенко________ 

(ініціали та прізвище) 
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html

