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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бережанської міської ради
від 18 листопада 2019 року № 74-р
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
2.

3.
4.

5.

0100000

Бережанська міська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

0110000

Бережанська міська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

0110150

0111

(код)

(КФКВК)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11488900,00
гривень в тому числі:
загального фонду
11461300
гривень
спеціального фонду
27600,00
гривень
Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020"
Розпорядження Кабінету Міністріви України від 23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (
із змінами від 02.12.2014 р. №1194)
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів"
Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Держаний бюджет України на 2019 рік"
Рішення Бережанської міської ради від 20.12.2018 р. №1171 "Про міський бюджет на 2019 рік" та рішення від 24.01.2019 року №1207, від 28.02.2019 року №1239, від
28.03.2019 року №1269, від 04.04.2019 року №1297, від 10.05.2019 року №1316, від 30.05.2019 року №1332, від 25.06.2019 року №1349, від 11.07.2019 року №1382, від
25.07.2019 року №1396, від 08.08.2019 року №1416, від 29.08.2019 року №1441,від 26.09.2019 року №1445, від 08.10.2019 року №1476, від 31.10.2019 року №1483,від
15.11.2019 року №1508 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік".
інші нормативно-правові акти

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
8. Завдання бюджетної програми
N з/п
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
1
створення), міської, селищної, сільської рад
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1

2

Напрями використання
бюджетних коштів
2
Здійснення виконавчими
органами міських рад наданих
законодавством повноважень у
відповідній сфері.
Поточний ремонт туалетів в
приміщенні міської ради за
адресою Банкова,3 м.Бережани
Тернопільська об

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

11261300,00

11261300,00

200000,00

200000,00

Придбання основних засобів
27600
Усього
11461300,00
27600,00
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
(грн)
Найменування місцевої /
N з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
регіональної програми
1
2
3
4
Міська цільова програма
"Громадський бюджет
500000,00
Бережанської міської ради на
2019 рік"
3

11.
N з/п
1
1
1
2
3

27600,00
11488900,00

Усього
5
500000,00

Усього
Результативні показники бюджетної програми:
Показник
2
затрат
Кількість штатних одиниць
обсяги видатків на ремонт
Витрати на придбання ОЗ

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

од.
грн
грн

штатний розпис
розпорядження
розпорядження

57,50
200000,00
27600,00

57,50
200000,00
27600,00

2

продукту
кількість отриманих доручень,
1
листів, звернень, заяв, скарг

кількість прийнятих
нормативно-правових актів
площа приміщень, що потребує
3
поточного ремонту
4 кількість придбаних ОЗ
3 ефективності
кількість виконаних доручень,
1 листів, звернень, заяв, скарг на
одного працівника
кількість прийнятих
2 нормативно-правових актів на
одного працівника
середня вартість ремонту на 1
3
кв.м. приміщення
2

4

середні витрати на придбання 1
одиниці ОЗ

якості
співвідношення кількості
вхідних документів ,
1 зареєстрованих, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого
року
відсоток площі приміщень, які
2 планується відремонтувати, до
загальної площі приміщень
питома вага витрат на здійсненя
3
заходів (завдань)

шт

журнал реєстрації

5933

5933

шт

журнал реєстрації

619

619

м.кв.

розрахунково

15,3

15

шт.

розрахунково

шт

розрахунково

103

103

шт

розрахунково

11

11

грн.

розрахунково

13072

13072

грн.

розрахунково

%

розрахунково

100

100

%

розрахунково

1,589

1,589

%

розрахунково

2

2

13800,00

13800

4

100

100

Міський голова
Володимир МУЗИЧКА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Бережанської міської ради
________________ року
М. П.

Марія КІЗИМА

