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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва міської ради м.
Прилуки __________________________________

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
23.04.2020 № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1500000 Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки

(код) (найменування головного розпорядника) 24837105
(код за ЄДРПОУ)

1510000 Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки
(код) (найменування відповідального виконавця)

1510160 __________  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах,
(код) (КФКВК) об' єднаних__територіальних громадах

(найменування бюджетної програми) 25203100000
( код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 63480.84 гривень, у тому числі загального ф онду___ -______ гривень та спеціального
фонду 63480.84 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.Бюджетний Кодекс України. Закон про місцеве самоврядування в Україні, наказ №35 Державне агентство з питань 
електронного урядування України від 14.05.2019р. « Про затвердження М етодики визначення бюджетних програм до сфери інформатизації»

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

№ з/гі Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

»

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах.
об' єднаних__територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівникам управління

2 Оплата послуг, крім комунальних



з

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 'У3 4

1 Забезпечення належним чином функціонування апарату - 63480.84 63480,84

Усього 63480.84 63480.84

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

гривень

№ з/п , Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 'У 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис - 3
2 продукту

Кількість наказів Од. Журнал реєстрації 22
Кількість листів, заяв, звернень 
оперативної інформації

Од. Журнал реєстрації 35

3 ефективності
Кількість виконаних листів, 
заяв, звернень

Од розрахунок 12

Витрати утримання 1 штатної 
одиниці

Грн.. Розрахунок 63480.84 63480.84

4 якості
Частка.вчасно виконаних 

доручень в загальній кількості
% звіт 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Іідпис)

Сивенко С.І.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Назва міс шсового органу
-  -

Застугін^^аДальїйКа^інансового управління міської 
ради,* Начальішк біОджетнбго відділу

Р  \ / Щ /  Му, «о \  V  ТгУ-  ̂І /  о / іДата погоджєйй»  /  'у /

.* . *

(підпис)

М. П. * УУ

КостецькаТ.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)


