Україна
Токмацька міська рада
Виконавчий комітет

Управління комунального господарства
71701 Запорізька область м. Токмак вул. Центральна,45 тел.: 4-54-12 факс: 2-26-76
E-mail: Ukg_tokmak@ ukr.net

НАКАЗ
« 2 5 » червня 2019 року

№

6 0 -р

Про затвердження
Паспортів бюджетних програм

Керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням Токмацької міської ради від 24.06.2019 № 7 «Про внесення
змін та доповнень до Програм, які фінансуються в 2019 році», Правилами
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N
836 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік управління
комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради за
КТПКВК МБ:
1210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

І. НІКІТЕНКОВ

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

^:0

Ток^

|209)

Наказ / розпорядчий документ
Упрайлінщ-комуйагіьнощ’т'Осподарства виконавчого комітету Токмацької
міськоїрЗДцо»;
Ь '//
(нц/іменураііця головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2019 "Ц60-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1200000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради________

(код)

2.

3.
4.

(найменування головного розпорядника)

1210000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради________

(код)

(найменування відповідального виконавця)

1210160

0111

(код)

(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах__________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1528696 гривень, у тому числі загального фонду - 1510096 гривень та спеціального фонду - 18600
гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У1 (із змінами та доповненнями). Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від
23.11.2018 №2629-УІІІ, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 « Про затвердження Основних
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194), наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «ПРАВИЛА складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 472), наказ МФУ від

5.

20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 70
відОІ .02.2018), наказ МФУ "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 31.08.2018 №729, наказ МФУ від 01.10.201 Ор №1147 «Про
затвердження Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 №1035), Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1.Рішення
Токмацької міської ради від 24 червня 2019 р. № 6 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 13.12.18р. № 5 «Про бюджет м.Токмака на 2019 рік».

00 ^

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
і
Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у м. Токмак

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Токмака.
Завдання бюджетної програми

N з/п
1.

Завдання
Забезпечення виконання управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень в сфері управління комунального господарства

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

1.

2

Напрями використання
бюджетних коштів
2
Забезпечення виконання
управлінням комунального
господарства наданих
законодавством повноважень в
сфері управління комунального
господарства м. Токмака в 2019
році
Поліпшення матерально-технічної
бази управління комунального
господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ради
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

6

1510096

0

1510096

0

18600

18600

1510096

18600

1528696

І

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої /
регіональної програми
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

Усього
І І.

Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

9

1
1
1.!

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис на 2019 рік

1.2

придбання системних блоків

грн.

Рішення сесії

2

продукту
од.

журнали реєстрації

1430

1430

од.

журнали реєстрації

250

250

од.

бухгалтерська звітність

од.

розрахунково

2.1

2.2

2.3

затрат

кількість отриманих доручень, листів,
звернень, заяв, скарг
кількість підготовлених проектів
нормативно-правових актів: рішень
міської ради,рішень виконкому,
розпоряджень
кількість системних блоків

3

ефективності

3.1

листів,звернень.заяв, скарг на одного
працівника

9
18600

2

18600

2

кількість виконаних доручень,
159

159

3.2

кількість підготовлених проектів
нормативно-правових актів на одного
працівника

од.

розрахунково
розрахункової відношення

28

28

167788

167788

суми кошторисних
призначень д о кількості
штатних одиниць на 2019

3.3
витрати на утримання одн ієї штатної
одиниці

грн.

розрахунково(відношення
затрат на придбання

3.4
середня вартість одного системного
блоку
4

рік)

системних блоків до
грн.

кількості системних блоків

9300

9300

ЯКОСТІ

розрахункової відношення
кількості виконаних
доручень,листів, звернень,
заяв,скарг д о кількості
отриманих доручень,

4.1
відсоток вчасно виконаних
доручень,листів,звернень,заяв,скарг у
їх загальній кількості

4.2

4.3

%

100

100

100

100

проектів рішень міської
ради, виконкому,
розпоряджень міського

відсоток прийнятих проектів рішень
міської ради та виконкому,
розпоряджень міського голови у
загальній кількості підготовлених
відсоток матеріально-технічного
забезпечення

листів, звернень, заяв,
скарг)
розрахункової відношення
кількості прийнятих

%

голови д о кількості
підготовлених)

%

розрахунково

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

100

І. В. Нікітенков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового орган
Керівник місцевого фінансового
заступник керівника місцевого
органу

О.М.Тищенко

(підпис)

Дата погодження с і* ) , 0 ( у . & С ' №

м. п.

(ініціали/ініціал, прізвище)

100

