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УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  

СРІБНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

Н А К А З

23 листопада 2021 року смт Срібне № 12/4

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії селищної ради від 18.11.2021 року «Про 
внесення змін до рішення другої сесії восьмого скликання селищної ради від 
23.12.2020 «Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади 
на 2021 рік» (код бюджету 2553000000)» та наказу Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 
2021 рік за КПКВК 3710160 затвердженого наказом начальника фінансового 
управління Срібнянської селищної ради від 09.06.2021 року № 9/4 виклавши його 
в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера 
Яну БАКУМЕНКО.

Начальник

З наказом ознайомлені

Галина КРЕКОТЕНЬ



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

2.

3700000

3710000

ЗАТВЕРДЖЕНО

зве зургФінансове /правління Срібнянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю джету)(найменування головного розі

Л Ь . и  № Ш Ц

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Срібнянської селищної ради 43963606
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Срібнянської селищної ради

(код за ЄДРПОУ)

43963606
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. 3710160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1 061 290,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 061 290,00

2553000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік”,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями),
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторсів бюджетних 
установ" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами й 
доповненнями),
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р.№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами від 22.12.2010р., №1608 від 27.09.2012р. №1035),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 

Рішення другої сесії восьомого скликання селищної ради від 23.12.2020р."Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021 рік"(25530000000) зі змінами

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

№ з/п Ціль державної політики



1 І Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечуе виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері державної бюджетної політики.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат,здійснення контролю за дотриманням установами, організаціями та підприємствами чинного 
законодавства про використання коштів, виділених з бюджету

2 Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координації діяльномті учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з 
управлінням коштами селищного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
________ _______________________________________________________________________ ______________________ ______________________ __________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності фінансового управління 1 061 290,00 0,00 1 061 290,00

УСЬОГО 1 061 290,00 0,00 1 061 290,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________________________гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 7,00 0,00 7,00
обсяг видатків.затверджених кошторисом грн. кошторис 1 061 290,00 0,00 1 061 290,00

Продукту 0,00
кількість отриманих доручень,листів, звернень, шт. журнал реєстрації вхідної 

документації
510,00 0,00 510,00

кількість рахунків,що обслуговуються шт. перелік рахунків 5,00 0,00 5,00
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування шт. журнал реєстрації 420,00 0,00 420,00

Ефективності 0,00
кількість виконаних листів,звернень,заяв на одного працівника шт. розрахунково 73,00 0,00 73,00

кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного 
працівника

шт. розрахунково 60,00 0,00 60,00

Якості 0,00
відсоток виконанних листів,звернень,заяв відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00

відсоток затверджених розпоряджень на фінансування відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00



Начальник управління Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


