
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

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

територіальних громадах(0) (1) (1) (1)(0) (1) (6) (0) (0)(7)(5)(1)(2)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду -450 700Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

440 700 гривень.10 000гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
4. Закон України "Про добровільне обєднання територіальних громад"
5. Податковий кодекс України  від  02.12.2010 №2755-VI
6.  Закон України від 25.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"
7.   Закон України від 07.06.2001р. №2493-ІІІ "Про службу в органах місевого самоврядування"
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання  програм місцевих бюджетів та звітів про виконання"
9. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
10. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, суддів та  інших органів"
11. Рішення Кам`янської сільської ради від 17.12.2020 року №39 "Про створення фінансового відділу Кам`янської сільської ради, затвердження
Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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)

Наказ / розпорядчий документ
Фінвідділ Кам`янської с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

427-01-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(4)(4)(1)(3)(1)(2)(2)(3)Фінвідділ Кам`янської с/р(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(1)(3)(1)(2)(2)(3)(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0) Фінвідділ Кам`янської с/р
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО



7.

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п

1
1
2
3

10.

(грн)

N з/п

1

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

Загальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми
Спеціальний фонд

32 4
-- -

Усього

5

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних

коштів

32 4 5
-Забезпечення виконання наданих наданих

законодавством повноважень
440 700 440 700

-- -Забезпечення збереження енергоресурсів
10 000-Придбання  обладнання та предметів

довгострокового користуванняУсього 10 000440 700
10 000

450 700

Усього

Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Бюджетом Кам`янської обєднаної територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у
разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері



11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

затрат
3,00Штатний розписод.кількість штатних одиниць(жінок)

продукту

Облікові данікількість підготовлених довідок про
зміни річного та помісячного розпису
асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету)

од. 55,00
Облікові дані 15,00од.кількість підготовлених проектів рішень

сільської ради, виконавчого комітетукількість вхідних документів,
зареєстрованих у фінансовому органі

Журнал реєстрації
вхідної
кореспонденції

од.
-
-

- 3,00

15,00
55,00

80,00 - 80,00

(підпис)

Облікові дані

(підпис)

Облікові дані

Розрахункові
Розрахункові

146 900,00

100,00

27,00

120,00

(ініціали/ прізвище)

(ініціали/ прізвище)
О.М Симчик

-

Симчик О.М.

-

3 333,33

100,00

27,00
150 233,33

120,00

200,00

-Усього - -

Результативні показники бюджетної програми:

Джерело інформаціїОдиниця виміруПоказник

4 532

Загальний фонд

6

Спеціальний фонд Усього

7

Дата погодження

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Фінансовий відділ Кам`янської сілської ради
ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

відсоток вчасно виконаних листів,
підготовлених проектів рішень сільської
ради, виконавчого комітету, довідок

якості
кількість вхідних документів
опрацьованих однією особою

витрати на утримання однієї штатної
одиниці

кількість підготовлених розпоряджень
про виділення коштів загального та
спеціального фонду сільського бюджету
ефективності

27-01-2021

грн.

відс.

од.

од.



{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


