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НАКАЗ

Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет 
на 2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15, 27/VII-18, 28/VII-22, 
29/ VII-18, ЗО/ VII-10, 31/VII-20, 32/ VII-15).

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної 
програми місцевого бюджету на 2018 рік управління економічного розвитку 
міста Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ Найменування програми

2710160
“Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах”____________

Начальник управління економічного Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
Наказ управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

Наказ фінансового управління Чернігіської 
міської ради
(?&, си'/'Рц & ____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ)

2. 2710000
(КПКВК МБ)

3. 2710160

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0111
Керівництво і управління у  відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних 
громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - З 317,514 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 3 317,514 ТИС . ГР И В б Н Ь  

та спеціального фонду - 0 ,0 0 0  тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України зі змінами;
Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік від 07.12.2017 № 2246-УІІІ ;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25Л/ІІ-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 21.12.2017 №26Л/ІІ-15; від 28.02.2018 №28Л/ІІ-10; від 31.05.2018 № 31Л/ІІ-20; від 22.06.2018 
№32Л/ІІ-15
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05. 2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (змінами та доповненнями)";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами та доповненнями) "Правила складання паспортів бюджетних програм.";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м.Чернігові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Ш Б к  ” ■■■' кбкЬк Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та завдань (тис.грн)

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
Завдання:

1
2710160 0111

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та 
інвестицій м. Чернігова 3 3 1 7 ,5 1 4 0 ,0 0 0 3 3 1 7 ,5 1 4

' . . У ......!. ..... І і І ! І І

9. Перелік регіональних цільвих програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)



КПКВК загальний фонд спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

- - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ кпквк П оказники
О дниця
виміру

Д ж ерело інф орм ац ії Значення показника

2 3 4 5 5

2710160 +

Здійснення наданих законодавством  повноважень у сф ері економ іки та інвестиц ій  м. Чернігова

1 затрат

Обсяг видатків тис.грн Кошторис 3317,514
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 16

Площа адміністративних приміщень кв. м

Договір оренди від
26.11.2015 р.
Додаткова угода №1 від
31.10.2016 року

302

2 продукту
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 960
кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів од. Журнал реєстрації 68
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Од. Розрахунок 0

3 ефективності
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. од. Журнал реєстрації 60
кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного прцівника од. Журнал реєстрації 4,2
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн Кошторис 0,000
Середні витрати на утримання штатної одиниці тис.грн Кошторис 207,345

4 якості
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг % Внутрішній звіт 100
Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих % Розрахунок 100

(тис.грн)
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 число звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальн

ий
фонд

спеціал
ьний
фонд

Разом загальн 
ий фонд

спеціальний
фонд

Раз
ом

1 3 4 І ~  5 6 7 8 Й 10 11 "ТЗ
------------—

Начальник управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Л. В. Максименко_______
(ініціали та прізвище)

О. Ю- Лисенко__________
(ініціали та прізвище)


