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 комунальної власності
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________ Бердянської міської ради________

Р£~

2021 року N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

Управління комунальної власності Бердянської міської
________________________ ради_________________________

3100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2'

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Управління комунальної власності Бердянської міської
________________________ ради_________________________

3110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

25473739
(код за ЄДРПОУ)

25473739
(код за ЄДРПОУ)

"Керівництво і управління у відповідній
3110160
0160
0111
сфері містах (місті Києві), селищах, селах,
___________________________________________________________________________ об’єднаних територіальних громадах"_________ 08544000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
та кредитування
бюджету)
бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 143 709 гривень, у тому числі загального фонду -4 143 709 гривень та
спеціального фонду - 0,00 гривень.
5.

Підстави для виконання бюджетної програми:_____________________________________

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”;
- Закон України „Про місцеве самоврядування”;
- Закон України „Про про службу в органах місцевого самоврядування”;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями;
- Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради, затверджене рішенням сесії міської ради 21.08.2020 №
3 "Про затвердження Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради у новій редакції";
- Рішення четвертої ( позачергової) сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 21 „Пре бюджет Бердянської міської
територіальної громади на 2021 рік”;
- Рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 25.03.2021 № 60 "Про внесення змін до рішення міської ради від
24.12.2020 № 21 "Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік"
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація виконавчими органами міської ради делегованих Бердянською міською радою повноважень у сфері управління комунальною
власністю.

2

Реалізація заходів, спрямованих на здійснення розпорядження об’єктами комунальної власності, виконання усіх відповідних майнових
операцій (у тому числі оренда та приватизація), наповнення місцевого бюджету.

7.

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності Бердянської міської ради, виконання власних і делегованих
повноважень виконавчих органів
8.

N з/п
1
9.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Здійснення виконавчими органами міської ради делегованих Бердянською міською радою повноважень у сфері управління
комунальною власністю.
Напрями використання бюджетних коштів

_______________________________________________________________________________ грн.
Напрями використання бюджетних
Спеціальний
N з/п
Загальний фонд
Усього
коштів
фонд
і

2

3

4

5

1

Забезпечення виконавчими органами
міської ради делегованих Бердянською
міською радою повноважень у сфері
управління комунальною власністю
Усього

4 143 709

0

4 143 709

4 143 709

0

4 143 709

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)
Найменування місцевої / регіональної
N з/п
програми
і
2

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

5

Усього
11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

і

2

3

4

5

6

7

грн.

кошторис

4 143 709

0

4 143 709

одиниць

Ш татний розпис

14

0

14

Кількість отриманих звернень (та
повідомлень) юридичних та фізичних
осіб

одиниць

Журнал реєстрації
вхідної документації

1900

0

1900

Кількість вчасно підготовлених
відповідей на звернення юридичних та
фізичних осіб (та повідомлень)

одиниць

Журнал реєстрації
вихідної
документації

2500

0

2500

Кількість підготовлених проектів
рішень, розпоряджень міського голови
та наказів

одиниць

Журнал реєстрації
наказів

390

0

390

одиниць

розрахунково

295 979

0

295 979

1

затрат

Обсяг видатків
Кількість штатних одиниць
2

3

продукту

еф ективності

Витрати на утримання 1 штатної
одиниці

--------------------------------- -3 ---

4

Кількість підготовлених відповідей та
повідомлень на одного працівника

одиниць

розрахунково

179

0

179

Кількість підготовлених проектів
рішень, розпоряджень міського голови
та наказів на одного працівника

одиниць

розрахунково

28

0

28

%

розрахунково

100

0

100

%

розрахунково

100

0

100

якості

% вчасно виконаних відповідей та
повідомлень на звернення в їх загальній
кількості
% прийнятих проектів рішень в загальній
кількості підготовлених

ЙЬ**?.!

Начальник Управління комунальної
власності Бердянської міської ради
Алла ТАХТАДЖИЄВА-ПОКЛАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
управління
Гтфіу Бердянської міської ради
~.;ВОГО

і о \\

Наталія БОЧКОВА_____________
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

