
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 178 від 28 серпня 2018 року
Семенівська міська рада Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Семенівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Семенівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

1. 0 1 0 0 0 0 0
(КПКВК МБ)

2 . 0 1 1 0 0 0 0
(КПКВК МБ)

3. 0110150

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  8608,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
8188,7 тис. гривень та спеціального фонду -  420,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р.. рішення сесії від 26.04,2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради від 26.12.2018 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії від 23.08.2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності міської ради



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

Організаційне. інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
0110150 0111 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради

(у разі її створення1), міської, селишної. сільської вад

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________ (тис. гри)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0110150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради.
районної ради, районної у  м істі вади (у вазі ї ї  створення), 
міської, селиш ної. сільської рад

Завдання

Забезпечення
виконанання
наданих
законодавством
повноважень

Організаційне, 
інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
міської ради

8188,7 420,2 8608,90

Усього 8188,7 420,2 8608,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
______________ _______________ _____(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матепіально-теїснічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної V місті ради (у разі її створення).
міської, селищної, сільської рал

Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1 Затрат

Кількість ш татних одиниць осіб Ш татний розпис 63,5

П лощ а адм інбудівлі м.кв П аспорт будівлі 157,1

2 П родукту

Кількість отриманих  
листів,звернень.заяв.скапг шт Ж урнал реєстрац ії 2592

Кількість п ідготовлених  
норм ативно-правових актів шт.

Р озпорядж ення з осн овн ої 
д іяльн ост і,особового  
складу,ріш ення с е с ії

3850

Кількість проведених засідань, 
нарад, семінарів шт П ротоколи 150

В артість придбаного обладнання  
та предм етів довгостр окового  
користування

тис.грн. Інвентаризаційні в ідом ості
417,6

3 Е ф ективності

Кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг шт.. Ж урнал реєстрації, журнал  

вхідн ої к ор еспон ден ції

2592

Кількість виконаних нормативно- 
правових актів шт.

Ріш ення сесій ,розпорядж ен ня  
3 осн ов н о ї

діяльності, розпорядж ення 3 
особ о в о го  складу

2592

Витрати на утримання о д н іє ї  
ш татної одиниці тис.грн.. Звіт, ш татний розпис 110,6

В итрати на придбання одиниці 
матеріальних ц інностей тис.грн звітність 15,2

4 Якості

В ідсоток  прийнятих нормативно- 
правових актів у  загальній  
кількості п ідготовлених

% Розрахункові дані
100



. . 2
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

______________________________________________ (тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

загальний
ф онд

спеціальний
ф он д

разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходж ення із 
бюдж ету
Інш і дж ерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


