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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від 0 е/. 0/. 2019 №  і/У № 2 / .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Виконавчий комітетШеиетівськоїміської ради--------------- (найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Шенетівської міської ради------------- (найменування відповідального виконав"^)

0133 Інша діяльність у сфері державного уиравлішш----------- ------------------------------ (найменування бюджетної програми)

(Кііічтич тх>; (КФКВК) ,
,̂1946? 0 гпивень.у тому числі загального фонду-

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

1 0200000
(КПКВКМБ)

2. ________ 0210000
(КПКВК МБ)

3 0210180
(КПКВКМБ) 612462.0 гривень та спеціального фонду ймо гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми України іакон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» .хакіж У р Рмно_иільового

року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік . піненим 
28 03 2019 року. Зміни до бюджету міста на 2019 рік.
6 ‘ціпі пепжявної нопітики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетно! програма .

№ з/п



9. Напрями використання бюджетних коштів ІГРН .І

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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах 180000,00 180000,00

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 -
2019 роки

106699,00 106699,00

Усього 286699,00 0,00 286699,00



16 кількість судових позовів од. зозрахунок 20 20

17 П оказник еф ективності 0

18
Середній розмір судового збору за подання одного позову грн. розрахунок 7500 7500

19 П ок азн и к  якості

20 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи % розрахунок 100 100

21 О плата ТО В  "М агазин О лім пійський  згідно м ирової угоди

22 П ок азн и к  затрат

23 обсяг видатків грн. рішення сесії 175763 175763

24 П п оказкик  продукту

25 кількість місяців оплати міс. розрахунок 3 3

26 П оказник еф ективності

27 середній розмір оплати в місяць грн. розрахунок 58588 58588

28 П оказник  якості

29 Відсоток виконання мирової угоди % розрахунок 100 100

ЗО В исвітлення д іяльності в  засобах м асової інф орм ації

31 Розм іщ ення інформ аційних м атеріалів  в еф ірі телеком поній

32 П оказник  затрат

33 обсяг видатків грн. рішення сесії 50000 50000

34 П оказник  продукту

35 кількість виступів секунд розрахунок 3333 3333

36 П оказник еф ективності

37 середня вартість 1 секунди грн. розрахунок 15 15

38 П оказник  якості

39 динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком % розрахунок 100 100

40
Розм іщ ення інф орм аційних м атеріалів  в друкованих засобах  
м асової інф орм ації

41 П оказник  затрат

42 обсяг видатків грн. рішення сесії 126500 126500

43 П оказник  продукту

44 кількість надрукованого матеріалу кв.см. розрахунок 7274 7274

45 кількість надрукованих вітань шт. розрахунок 70 70

46 П оказник  еф ективності

47 середня вартість 1 кв.см. грн. розрахунок П 11

48
—-----------1.------------------------------------------------------ — — ;--------------
середня вартість 1 вітання грн. розрахунок 690 690

49 П оказник  якості А* «4Ч \ , іД Ц Ь

50
_________________________ _—--------------------------- -----------------------
темп зростання кількості обсягу висвітлень % розрахунок 100 100

51
____ ____________________ ____________ —■-----V , -----:---------
О плата хостингу сайту Ш епетівської м іськ ої ради \  гр і/,. \ \ розрахунок 3500 3500
_______________і----------------- ------- ------------------------------------------

і/ - ^  /  >* іК і ■ V  \  "
Г ^ П  7 Ж 7 ---------------- т-г

-------------- ---------------------------------------

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
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