ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накз в.о. начальника фінансового відділу___________________
Фінансовий відділ Почаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2021_________ №И__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.__________ 37100000__________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевою бюджеіу)

3710000

2.

Фінансовий відділ Почаївської міської ради

44033852

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Фінансовий відділ Почаївської міської ради

44033852

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

1 055 900,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду-

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 97 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

1

Завдання

Здійснення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

1 055 900,00

19521000000
(код бюджету)

гривень та

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

2
Здійснення виконання органами місцевих рад наданих законодавством
повноважень у сфері фінансів

1

1

УСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1 055 900,00

0,00

1 055 900,00

1 055 900,00

0,00

1 055 900,00

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

№ з/п

І Іайменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5
0,00

1
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники

№ з/п

2

1

Затрат
кількість штатних одиниць
Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

кількість прийнятих нормативно-правових актів
Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного
працівника
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного
працівника
витрати на утримання однієї штатної одиниці

Одиниця
виміру
3
од.
од.
од.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

7

5,00

0,00

0,00
5,00
0,00

450,00

0,00

450,00

40,00

0,00

40,00

штатний розпис
Мережа зведених планів на 2021 рік

Мережа зведених планів на 2021 рік

0,00

од.

од.
тис.грн.

Розрахунок

Розрахунок
Розрахунок

90,00

0,00

90,00

8,00

0,00

8,00

211,18

0,00

211,18

Горобець Г.Д.

в.о. начальника фінансового відділу

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Почаїв
(Назва місцевого фінансового

в.о. начальника фі^с^(or<j>jęi

Горобець Г.Д.
(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2021
(Дата погодження)
м.п.

ОQ

&

Усього

Джерело інформації

