
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА Р АДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

20 березня 2020 р. м. Почаїв № 41

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії міської ради від 
18,03.2020 року № 2382 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 
рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 та Наказу Міністерства фінансів України 
№1098 від 29.12.2002 року «Про паспорти бюджетних профам» із змінами:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми
Почаївської міської ради на 2020 рік та затвердити його в новій редакції за 
КПКВК МБ, що додається:

1.1 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника.айськобц голови Чубика А.В.
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Міськийголова Василь Бойко

Наталія Качелюк 6 і 2 99



І •.ід ^мішсісре Ікт фчIVпсів j'Kpd.nriT ?<> серпня 2011 року Ц- S3r"
(у іагдакігц п.тктпу ’.іінісісреви фінансів України від И гугудьи 2018 року № 12У’)

ЛАТОіІЧІЖІІІІО
1О0ЯДЖЄТГІІЯ міською і оливи

/,7
■Ліочаївська міська рада
ОІ ІОН нот розіюрддиика коштів .упиненого оюдніету)

"найменування місцевого фінансового органу)
від________ 20.02,2020 року _ .Vo 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000
(код Проіраміїої ісг.і сифі in і ці ї видатків та 

кредитування місиевід о бюджету')

2. 0110000

Почаївська міська рада
(ттайметіуиаігпя гогтозтюго розпорядниці коштів місцевого бюджету)

14052705
(кодвії І'.ДНІЮУ)

(код If рої рамної кііасифікиції видатків тя 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(ТПіІТМЄІ іуі'.^ТШЯ ВІДПСі Відня книго виконавця)

14052785
(код з.і ЄДРПОУ)

0110150 0150 011 і

(код Ироіранної класифікації видатків ті, 

їере.чиї ування місцевої о бюджету)
(код Ті 11'1011 (її Пр.'Ч-рііМИОЇ КПІїСИфінітнії ВНДіН КіІ! ті 

Крцціїтувиїшя МІСЦі'ТІГТО бюджету)
(к о д фу нк і цои з .ч і ноі ю ис и фіна т іії 

пттда.ткічі тії кредитуваишг бюджсг.'І

Організаційне, шформавіімю-анялі tичне та ма геріальїю- 
їсхніч tic забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті, радо (у дачі її т ворення), міської, 
селищної» сільської рад;___  _____
(і: а й и г: і і j ъя ннз бюдяюпюі і ірі :■' р; і м и зіїдіго її І ічтоиою ііроірамною кдааіфікдгф’.ю вид;п к і в ти 

кіюдцтувиния місцевого біоджіїту)

19521000000

(код, бюджету)

-1. Обсяг бюджеті:их призначсні ./бюджетних асигнувань 

сіісціалідіогс фонду- 9 3(10,00

6 442 157,00

гривень.

гривень, у томх числі заі ального фонд}' 6 432 857,00 гривень 1'3

5. 1 (ід:дали дія виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";
Рішення 50 сесії Почаївеької міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №2208
Рішення 54 сесії Почаївеької міської ради 7 скликання"Про внесення змін до міського бюджету нн 2020 рік" від 18.03.2020 р. №2382

6. J Ц.ііі державної подітітьи. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної прої рами 
№ з/н Ціль державної політики

І Розбудова дієздатної терніорвальної і ромадц. сприяння місцевого та регіонального розвитку.

7. Мага бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності области ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Заюмі 11 ія бюджеті тої j ірої рами 
;/и

Забезпечення виконання наданих
3:ду[йішя________

ижо і ю дав с двом повноважень



гривень
9 I laiіря.ми використання бюджспіих копи in

№ Pi i і Іанря.ми використашія бюджетних клін і ів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Організаційне, інформаційно-аналі'іичнс та матеріально 'технічне 
забезпечення діяльності Почаївськоїї міської ради

6 -132 857,00 9 300,00 6 442 157,00

УСЬОГО 6 432 857,00 9 300,00 6 442 157,00

10. і іерс.лік місцевих / регіональних програм. що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одапиця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість штатних одиш-щь од. ІТІтаїний розпис 33,00 0,00 33,00
Продукту 0,(10

кількість отриманих листів, звернень, чаяв, скарг
ОД.

Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції.

2 600,00 0,00 2 600,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.

Журнал рєссірації рішень та 
розпоряджень

1 150,00 0,00 1 150,00

Ефеїсінвносгі 0,(10
кількість викопаних листів, звернень, заяв, скарг па одного 

працівника
ОД-

Звіт на розрахунок 79,00 0,00 79,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів па о-щоїо 
працівника од.

Зві т та розрахунок
/

35.00 0,00 35,00

витрата на утримання однієї платної одиниці ГИСД'Р1Р'<^ розрахунок 194,94 0,30 195,24

Василь Койко
і‘іиіі па.'і іі/іігііііа. і, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
1 Іочаївська міська рада
(Пичва місцевого фінансового органу}.

Міський голова _BaciiJ|b Ьоііко
ЙІҐІІ [1 л ІІ к/и і 11 и И. К 1 Ірі і £ ( (C j


