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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних. Київської та Севастопольської міських рад. районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних. 
сільс______________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04,08.2022№ 43/02.02-04
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Дсражнянська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04403025
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0110000__________
( код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Дсражнянська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04403025
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2255400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 440 286,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 372 286,00 гривень та

спеціального фонду- 68 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон про Державний бюджет України на 2022 рік;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управлінні";
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №2 "Про бюджет Деражнянської 
міської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення сесії"Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік від 11.02.2021 року
- Рішення виконавчого комітету "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік" від 18.03.2022 рік
- Рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік" від 29.07.2022 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

І організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету



() (
7. Мега бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльност міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів 
 ________________ _________________ ________________________________ _____________________ _____________________ _______________ гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Видатки на функціонування установи 23 372 286,00 68 000.00 23 440 286.00

усього 23 372 286,00 68 000,00 23 440 286,00

10. Перелік 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

1 1. Результативні показники бюджетної програми

A M Ковпак

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 72.00 0.00 72.00
обсяг витрат грн. рішення сесії 0.00 68 000.00 68 000.00

продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. звіт 6 459.00 0.00 6 459.00

кількість об'єтків, на які виділяється фінансування од. угода 0.00 2.00 2.00
ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
^>^««драці в н и ка

од. звіт 90.00 0.00 90.00

.Б^едні.-вйіра^'ЦЗ, однії об'єкт грн. кошторис 0.00 68 000.00 68 000.00
/^77"' "

процен/^^йей^н| виконанічя^аданих законодавством

Ш 1. повноважень

/
ві^с. розрахунково 100.00 0.00 100.00

ві.тсоі^ій^безпеч^цййсті?<6інансуван'цйне:іавершенііх робіт в іде. - •ротрахункова 0.00 100.00 100.00

Міський голова.ї^^^г^ДІа ’

ПОГОДЖЕНО:
Ві,і'іі.і фінансів________________
(Назва місцевого фінансового органу^

1 Іачалііник йіддіду

WQ8./2022

(підпис)

В. П. Петрів

(Дата'потбдження.-);

5/7
7/

(підпис)

(ініціалн/інщіал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


