
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фiнансового управлiння виконавчого KOMiTeтyВараСЬКОlMicbKolради
(найменування мiсцевого фiнансового органу)

ct-l t?G, ш-t'~ NQ.3~

ПАСПОРТ

бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2017 piK

1. 7500000
(КПКВКМБ)
2.7510000
(КПКВКМБ)
3.7510180 0111

Фiнансове п авлiння виконавчого KOMiTeT а и
(найменування головного розпорядника)

Фiнансове п авлiння виконавчого KOMiTe
(найменування вiдповiдального виконавця)

Ке

а и

МIстах сели ах селах

(КПКВК МБ) (Кфквк)l (найменування бюджетНОIпрограми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2 711,165 тис. гривень, у тому чисЛ1 загального фонду - 2 690,275 тис.
гривень та спецiального фонду - 20,890 тис. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджеТНОlпрограми

Конституцiя УкраlНИ, Бюджетний кодекс УкраlНИ, Податковий кодекс УкраlНИ, Закони УкраlНИ: "Про мiсцеве самоврядування в
YKpalHi", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpalHi", "Про Державний бюджет УкраlНИна 2017 piK", "Про службу в
органах мiсцевого самоврядування", Укази Президента УкраlНИ, постанови та розпорядження ВеРХОВНОlРади УкраlНИ, Кабiнету
MiHicтpiB УкраlНИ, накази, iнструкцil та положення MiHicTepCTBaсоцiалЬНОl полiтики УкраlНИ, MiHicTepCTBaфiнансiв УкраlНИ,
MiHicTepcTBa-економiки УкраlНИ, ДержаВНОl фiскалЬНОlслужби УкраlНИ, ДержаВНОl казначеЙСЬКОlслужби УкраlНИ, Департаменту
фiнансiв PiBHeHcbKolОДА, рiшення MicbKol ради, виконавчого KOMiTeтy,розпорядження MicbKOrOголови, рiшення MicbKolради вiд
23.12.2016 N2508 "Про бюджет м.Вараш на 2017 piK", Положення про фiнансове управлiння виконавчого KOMiTeтyКузнеЦОВСЬКОl
MicbKol ради, Постанова Кабiнету MiHicтpiB УкраlНИ вiд 09.03.2006 N2268 "Про упорядкування структур и та умов оплати працi
працiвникiв апарату opraнiB виконаВЧОlвлади, opraнiB прокуратури, судiв та iнших opraнiB", Наказ MiHicTepcTBaпрацi УкраlНИ вiд
02.10.1996 N277 "Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням opraHiB виконаВЧОlвлади, мiсцевого самоврядування

та lХ виконавчих opraHiB, opraнiB прокуратури, судiв та iнших opraнiB", рiшення ВараСЬКОlMicbKolради вiд 09.06.2017 N2762 "Про
внесення змiн до бюджету м.Вараш на 2017 piK"



N!!з/п КПКВК КФКВК Пiдпрограма/завдання 3агальний фонд Спецiальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

Завдання: здiйснення
фiнансовим управлiнням
виконавчого KOMiTeтy

1 7510180 0111 ВараСЬКОl мiСЬКОl ради 2 690,275 20,890 2711,165
наданих законодавством
повноважень у сферi
бюджету

Усього 2 690,275 20,890 2711,165

-

Назва регiонаЛЬНОlцiЛЬОВОl
програми та пiдпрограми КПКВК 3агальний фонд Спецiальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регiональна цiльова програма 1.
Пiдпрограма 1
Пiдпрограма 2
.. .

6. Мета бюджеТНОlпрограми

Керiвництво i управлiння у сферi бюджету

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеНОlпаспортом бюджеТНОlпрограми

N!!з/п КПКВК КФКВК Назва пiдпрограми

8. Обсяги фiнансування бюджеТНОlпрограми у розрiзi пiдпрограм та завдань (тис. грн)

9. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджеТНОlпрограми (тис.грн)



Одиниця
I

N2З/П КПКВК Назва показника ВИМIРУ
. Джерело iнформацi"i Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 7510180 Кiлькiсть штатних одиниць од. Штатний розпис фiнансового управлiння 17

Показ""к" продукту

7510180
1512

Кiлькiсть отриманих листiв, звернень, Журнал ре€страцi"i вхiдних документiв, Журнал

заЯВ,скарг од. ре€страцi"i пропозицiй, заяв, скарг громадян

7510180 Журнал ре€страцi"i проектiв рiшень ради,
150

Кiлькiсть пiдготовлених нормативно- Журнал ре€страцi"i проектiв розпорядженьод.
правових aKTlВ мiського голови, Журнал ре€страцi"i проектiв

рiшень виконкому, Журнал реестрацi"i наказiв

7510180 Журнал ре€страцi"i рiшень ради, Журнал
150

Кiлькiсть прийнятих нормативно-
правових aKTiB

од. ре€страцi"i розпоряджень мiського голови,
Журнал ре€страцi"i наказiв

Показники ефективностi
7510180 Кiлькiсть виконаних листiв, Розрахунково ( вiдношення кiлькостi виконаних

звернень, заяв, скарг на одного од. листiв, звернень, заяв до кiлькостi штатних

пращвника одиниць) 88,94

7510180 Розрахунково ( вiдношення кiлькостi прийнятих
Кiлькiсть прийнятих нормативно- од.

. . .

- правових aKTiBна одного працiвника
нормативно-правових ДOKYMeHТlBдо КlлькосТl
штатних одиниць) 8,82

7510180 Витрати на утримання однi€"i штатно"i Розрахунково ( вiдношення планових
тис.грн.

одиниЦl асигнувань до кiлькостi штатних одиниць) 159,480

Показ""к" якостi

7510180 . Розрахунково ( вiдношення кiлькостi вчасно

Вiдсоток вчасно виконаних листiв, %
виконаних листiв, звернень, заяв до загально"i

звернень,заяв,скарг кiлькостi виконанних листiв, звернень, заяв
* 100 ) 100,00

у сього

10. Результативнi показники бюджеТНОlпрограми у розрiзi пiдпрограм i завдань



Прогноз видаткiв до Пояснення, що
Найменування KacoBi видатки станом на План видаткiв звiтного кiнця реалiзацil характеризуют

джерел 01 сiчня звiтного перiоду iнвестицiйного проекту3 ь джерелаперlOДУ
Код надходжень КПКВК загальнийфонд фонд разом фонд фонд разом фонд ний разом фiнансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пiдпрограма 1
Iнвестицiйний
проект 1
Надходження iз
бюджету
Iншi джерела
Фiнансування (за
видами) х х х
.. .
Iнвестицiйний
проект 2
...
Усього

11. Джерела Фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм2 (тис. грн)

1Код функцiональноi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету вказу€ться лише у випадку, коли бюджетна програма не подiля€ться на пiдпрограми.
2 Пункт 11 заповню€ться тiльки для затверджених у мicцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв (програм).
3 Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацii iнвестицiйного проекту зазнача€ться з розбивкою за роками.

3acryпник начальника фiнансового управлiння .~ Р.А.Котят
(~i;~ (iнiцiалитапрiзвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.В.Тацюк
(iнiцiали та прiзвище)

Начальник фiнансового упрhвлiння


