
НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

м. Новогродівка
06.07.2018 № 24-ОД

Про затвердження і внесення 
змін до паспорту бюджетної 
програми на 2018 рік

Відповідно до рішення Новогродівської міської ради від 22.12.2017 № 7/36-18 
«Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами), Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня № 836 зі змінами та 
доповненнями, керуючись пунктом 1 статті 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по фінансовому 
управлінню за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), горіальних громадах».

Начальник 
фінансового управлі О.В. Коломієць

Ознайомлена: Т.П. Дзюбій



з

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом фінансового управління
Новогродівської міської ради
від 06.07.2018 № 24-ОД__________________

Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.3700000_________Фінансове управління Новогродівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000_________Фінансове управління Новогродівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах____________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1690052 гривень, у тому числі загального фонду -1690052 гривень 

та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

державний бюджет України», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Новогродівської міської ради 

про міський бюджет на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів м. Новогродівка



о

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

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

9. І Іерелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:___________ (грн)
1 Іазва державної/ регіональної 

цільової програми

...................  ^  Г  ~  г ------ -----------------------------------------------^  —

Півріччя Рік
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

- - - - - - -

№
з/п

1

КПКВК

МБ

КФКВ
к Підпрограма/завдання бюджетної 

програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

2 3 4 5 6 7 8

1
3710160 -

Здійснення виконавчими органами 
міської ради наданих 
законодавством повноважень у 
сфері фінансів

816564 - 816564 1690052 - 1690052

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Півріччя Рік

1
1

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
затрат
кількість штатних одиниць, шт. од штатний розпис 11 11
в т.ч. посадових осіб шт. од штатний розпис 10 10

2 продукту



/

кількість отриманих документів, зареєстрованих у 
фінуправлінні

од. Журнали реєстрації 
вхідної
кореспонденції від 
Департаменту 
фінансів ДОДА, 
органів місцевого 
самоврядування, 
установ та 
організацій; журнал 
реєстрації заяв, 
пропозицій, скарг 
громадян

189 190

кількість підготовлених проектів рішень міської ради, 
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

од. журнал реєстрації 
вхідної
кореспонденції від 
органів місцевого 
самоврядування 
(рішення, 
розпорядження)

49 60

кількість підготовлених довідок про зміни річного та 
помісячного розпису асигнувань

од. папка «Довідки про 
зміни розпису 
асигнувань»

400 980

кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів 3 
міського бюджету

од. папка
«Розпорядження про 
виділення коштів»

170 400

3 еф ективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од./1 працівника розрахунок 18,0 19,9
кількість прийнятих нормативно-правових актів од./І працівника розрахунок 4,0 6,9
кількість підготовлених довідок про зміни річного та 
помісячного розпису асигнувань

од./І працівника папка «Довідки про 
зміни розпису 
асигнувань»

40 98

кількість підготовлених розпоряджень про виділення К О Ш Т І В  3 

міського бюджету
од./І працівника папка

«Розпорядження про 
виділення коштів»

17 40

витрати на утримання 1 шт. одиниці тис. грн розрахунок 50,9 153,6



б

• . • • • • •  21 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :
(грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації 
проекту(програми) Пояснення, що 

характеризують 
джерела фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний проект (програма) 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за 
видами) X X X

Інвестиційний проект (програма) 2

УСЬОГО

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 
на підпрограми.
" Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).
’ Прогноз видатків до кінця реалізації ін ве^вй ^р^^роекту  зазначається з розбивкою за роками.

О.В. Коломієцьгрі вник фінансового органу о
Т і (ініціали та прізвище)


