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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядження
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 1100000 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради 41385348

2.
(КПКВК МБ)

1110000
(найменування головного розпорядника)

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
код за ЄДРПОУ

41385348
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) код за ЄДРПОУ

3 1110160 _ t . . . . Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
0160 0111 об єднаних територіальних громадах 22206100000

(КПКВК МБ) КТПКВ МБ КФКВ МБ (найменування бюджетної програми) код бюджету
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1032722.0 гривень,у тому числі загального фонду- 1007722,0 гривень та спеціального фонду- 25000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс , Податковий кодекс України ,закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , закон України «Про місцеве 
самоврядування» , закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік » , наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147’’Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ’’Державне управління” , рішення LXX11I (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року ’’Про 
внесення змін до бюджету міста на 2020 рік”, рішення LXXV (позачергової) сесії міської ради від 09.07.2020 року ’’Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік”

№з/п Ціль державної політики

Забезпечення реалізації керівництва і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми: 
Керівництво і управління у відповідній сфері
8.Завдання бюджетної програми:

№з/п Підпрограма/завдання бюджетної програми
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1007722,00 1007722,00
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 25000,00 25000,00

0,00
0,00

Усього : 1007722,00 25000,00 1032722,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

№з/п Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

1.1. кількість штатних одиниць од. Рішення сесії, штатний роспис 7 7
2 Продукту

2.1. кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішньо-управлінський облік 120 120
2.2. кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішньо-управлінський облік 150 150

3 ефективності

3.1. витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. розрахунок 144 144

3.2. Кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 17 17

3.3.
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од розрахунок 21 21

4 якості X

4.1.
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скаргу 
їх загальній кількості

%
розрахунок 100 100

Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

1 затрат

1.1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування грн. кошторис 25000
25000

2 продукту

2.1. кількість одиниць придбаного обладнання од внутрішньо-управлінський облік 3 3



я

3 Ефективності
3.1. ,^ерЄДїТЬи^а^Й^^ридбання одиниці обладнання грн. розрахунок 8333 8333

4 Якості
4.1. забезпеуенбуггі, обладнанням та предметами % розрахунок 100 100

Т.В.О.Начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
Шепетівської мїрйкбаМйЯ- Д

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

О.Д.Шуляк

(ініціали і прізвище)

В.О. ДрИЩ

(ініціали і прізвище)


